
 
 

 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งม่ันในการบริหารงาน ให้ส าเร็จตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล 

------------------------------------------ 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  
  เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมถึงให้การบริหารจัดการปลอดจาก          
การทุจริตประพฤติมิชอบและการเกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในฐานะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงประกาศเจตจ านงที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิด
ความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน           
ของหน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอประกาศเจตจ านงอันมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสาธารณชนว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และมุ่งมั่น  ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล               
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเท่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง 
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย          
และประชาชนพัฒ นาตนเอง เพ่ือให้ ประชาชนมีความซื่ อสัตย์  จริ งใจ ขยัน  อดทน มี ระเบี ยบวินั ย  
ประกอบอาชีพสุจริต 

๓. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
โดยปรับปรุงกลไกการท างานของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่ เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารได้สะดวก  
และมีกระบวนการให้ ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
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๔. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

๕. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ   
ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน และกระตือรือร้น  
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

๖. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความประหยัด ใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์           
ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และ
รักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

๗. หลักประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ 
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  ให้มหาวิทยาลัยสามารถ 
ใช้ ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

๘. หลักประสิทธิผล ได้แก่ การบริหารงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข          
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

๙. หลักการตอบสนอง คือการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ  
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ รับบริการ  
และผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

๑๐. หลักการกระจายอ านาจ คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและภาคประชาชน 
ด าเนินการแทน โดยมี อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
และการ  ด าเนินการให้บุคลากร โดยมุ่ งเน้นการสร้ างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้ รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของมหาวิทยาลัย  

 

  อนึ่ง เพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ยึดมั่น
ในหลักการของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด โดยก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ดังนี้ 
  ๑.  การปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติ งานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไป 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน 
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ  
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
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๒. การใช้งบประมาณ ให้บุคลากรทุกคนใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินที่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ ายงบประมาณ 
ของหน่วยงานตนเองได้ 

๓. การใช้อ านาจ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจ 
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ 
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ บุคลากรทุกคนจะต้องไม่น าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อราชการอย่างแท้จริง ให้ทุกหน่วยงาน 
มีขั้นตอนกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้ผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยการร่วมเสนอ/จัดท าแผนและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้บุคลากรทุกคนร่วมกัน
ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร  ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมกรรมการท างาน 
ที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ทุกประเภท ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการยับยั้งการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต เกิดความอายและกลัวที่จะกระท า
การทุ จริต  พร้อมแจ้ งเบ าะแสหรือให้ ข้ อมู ลแก่ งานตรวจสอบภายใน  เพ่ื อป้ องกันและปราบปราม 
การทุจริตในมหาวิทยาลัย ฯ 

๖. คุณภาพการด าเนินงาน ให้บุคลากรทุกคนค านึงถึงคุณภาพการด าเนินงาน โดยยึดหลักการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
เพ่ือสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 



๔ 
 

๘. การปรับปรุงระบบการท างาน ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไป
ถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยให้มีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย รวมถึงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

๙. การเปิดเผยข้อมูล ให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์                
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนการด าเนินงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๑๐. การป้องกันการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนร่วมแสดงเจตจ านงสุจริต            
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต รวมถึงร่วมกันก ากับติดตามการน าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
              

ประกาศ ณ วันที่ 25   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

25   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F2NailBYnZRN2loJzY0f 
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