
1 

 

  
1 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



2 

 

  
2 

 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) เป็นเรื่องท่ีองค์กรต่าง ๆ ได้ตระหนัก 
และให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้องค์กรสามารถอยู่
รอดได้ ในโลกของการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยองค์กรต้องยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการด าเนินการ เช่น มีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น และเมื่อองค์กรใดได้น าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการด าเนินกิจการย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่งคง อย่างยั่งยืน ช่วยสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ บุคลากรต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร 
ท าให้ผลประกอบการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ศรัทธา
และเช่ือมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินงานตามแผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ล้วนเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้ รัฐพึงจัดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)  มาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2562   ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง  แนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีก าหนดว่าสถบันอุดมศึกษาต้องด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึง การส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างหลักประกันความคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และสร้างส านึกรับผิดชอบให้แก่บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยก าหนดไว้ใน  

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุ
บ ารุงศิลปะ  และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
   มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนด
ภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
  (1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
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  (2)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง    
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  (4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
  (5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
  (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ 
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ 
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance : CG) ในการบริหารจัดการ ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย 
และเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงานภายใต้
ระบบธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับท่ีว่าด้วยธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 โดยได้ก าหนดหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ดังนี้ 

  (1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเท่านั้น โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

 (2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต 

 (3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
โดยปรับปรุงกลไกการท างานของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
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 (4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 

 (5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
มหาวิทยาลัยและสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน และกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท า
ของตน 

 (6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความประหยัด ใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่าง คุ้มค่า 
สร้างสรรค์วิจัย นวัตกรรม สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

 (7) หลักประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้
ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  (8) หลักประสิทธิผล ได้แก่ การบริหารงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 (9) หลักการตอบสนอง คือการให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ
สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

 (10) หลักการกระจายอ านาจ คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและภาค
ประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ประกาศบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2564  ประมวลจริยธรรมของนายกสภา
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มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
2565 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัย และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งความมีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังประมวลจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะส่งเสริมกลไกการท างานท่ีโปร่งใส เปิดเผย และ
ตรวจสอบได้ของทุกหน่วยงาน รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  ข้อมูลด้านการจัด
การศึกษา  ทิศทางการเงินและความคืบหน้าของแต่ละพันธกิจต่อสาธารณะ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส  เท่าเทียมกัน  ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว และจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อันมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า เพื่อเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารงานตามแนวทางการก ากับ
ดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 

  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้จัดใหม้ีการบริการวิชาการแก่สังคม  ตลอดจนการวิจัย และนวัตกรรม
ท่ีเป็นไปตามหลักทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยพึงตระหนักถึงหลักความถูกต้อง ความ
เป็นกลาง และความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมุ่งเน้นท่ีสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอแนะต่อผู้บริหาร รวมท้ังความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยมี
การก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ี ส านึกในความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย
และสังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของมหาวิทยาลัย  สังคมและชุมชน และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้เรียน สังคมและ
ชุมชน     

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานจริยธรรม  ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 กล่าวคือ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

      (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
        (๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 
        (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 



6 

 

  
6 

        (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
        (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
        (๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
        ส าหรับข้อก าหนดจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 48 ข้อในการ
ปฏิบัติตนของบุคลากร เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีท่ีต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความ
ถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้น
ความช่ัวท้ังนี้ ข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมได้ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดท าแผนแม่ธรรมาภิบาล 
ปีงบประมาณ 2566  เพื่อให้การขับเคล่ือนงานด้านธรรมาภิบาลครอบคลุมถึงผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วน
ได้เสีย และสอดคล้อง กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลสู่การเป็นองค์กรช้ันน าด้านธรรมาภิบาล ท่ีมี
การด าเนินงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
แผนธรรมภิบาลจึงด าเนินการสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินระบบงาน 
โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความโปร่งใส ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม รวมถึงการประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงาน
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและการสร้างค่านิยมสุจริต ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความเช่ือมั่นให้กับ
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้เห็นถึงในการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ี
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อมหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค ์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีระบบกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงานภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
2. ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี  มีความน่าเช่ือถือ ได้รับความ

ไว้วางใจ และความเช่ือมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
วิสัยทัศน์ :  "เป็นองค์กรต้นแบบท่ีมุ่งเน้นบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม" 
 
เป้าหมายปี 2566   :   
  1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับดี
มาก 
 2. ผลประเมินธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 
พันธกิจ : 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ผู้บริหาร  บุคลากร  และผู้เรียน ให้ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  รวมถึงยกย่อง และเชิดชูเกียรติ   
ผู้ซึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและมีพฤติกรรมทางจริยธรรมอันเป็นแบบอย่างท่ีดี  

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานในมหาวิทยาลัยท่ีโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี  

 
กลยุทธ์      

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ปฏิบัติพันธกิจ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย 
1) ผู้บริหารมีผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
2) ผลการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี  

และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

3) ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและเข้าใจประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม และจิตอาสาของมหาวิทยาลัย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5) บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมระดับมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย 
  1) มีระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน  
เล่ือน พัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเล่ือนเงินเดือน การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึง 
ข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงาน 
  2) ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานท่ีได้รับการแก้ปัญหา รวมถึงข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
จัดการ ร้อยละ 100 
  3) ผลการประเมินตนเองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย 
1) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก 

  2) ระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
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แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 1. โครงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
ในการปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาล และจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1.เพ่ือ 
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริตเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต  

จ านวนของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

จ านวน 300 
คน 

กุมภาพันธ์ 2566 30,000 คณะกรรม การฯ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

 2. โครงการประกาศ
เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารเพ่ือการ
ด าเนินงานด้วยการ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปรง่ใส
และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.เพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับสูงถ่ายทอด
วิสัยทัศน์การ
ด าเนินงานด้วยการ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปรง่ใส
และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับรู้เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

บุคลากรรับรู้
ร้อยละ 85 

มกราคม 2566 - กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

 3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมการบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 

มกราคม - มีนาคม 2566 10,000 กองพัฒนา
นักศึกษา 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานตามแผน 
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กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านระเบียบวินัย ด้าน
ความเสียสละ และ
ด้านการมีจิตอาสา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับดีข้ึนไป 

 4. โครงการ KPRU 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น และ
ต้านภัยยาเสพติด 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีความ
ร่วมมือในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 
2.  เพ่ือสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันให้นักศึกษา
รู้เท่าทันป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวน 800 
คน 
ร้อยละ 80 

มกราคม - มีนาคม 2566 10,000 กองพัฒนา
นักศึกษา 

 5. โครงการเชิดชสูถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 
ยกย่องเชิดชูความเป็น
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ไทย 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวน 800 
คน 
ระดับดีข้ึนไป 

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 10,000 กองพัฒนา
นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 1. พัฒนาจรรยาบรรณ

ข้าราชการและบุคลากร 
1. เพ่ือส่งเสริมให้
คณาจารย์และ
บุคลากรปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน
และบุคลากร 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลประเมินตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูการเป็นผู้
ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

1.จ านวน
บุคลากร ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
2.จ านวน 10 
คน 

ธันวาคม 2565 – 
มกราคม 2566 

50,000 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 
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กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. โครงการถ่ายทอด

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรสู่การปฏิบัติ 

๒. เพ่ือถ่ายทอด
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยสู่การ
ปฏิบัติ ในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ระดับความส าเร็จใน
การถ่ายทอดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสู่การ
ปฏิบัติ 
เกณฑ์พิจารณา 
1) ด าเนินการทบทวน
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
๒) เผยแพร่นโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสู่การ
ปฏิบัติ 
๓) น านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบัติ 
๔) ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการตาม
นโยบายฯ 
๕) รายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายฯ 
และปรับปรุง  
 

1. ระดับดีข้ึน
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

- กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
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กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ร้อยละของตัวชี้วัดตาม
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2566 ท่ี
บรรลุเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 80 

 3. โครงการทบทวนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับบคุคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

1.เพ่ือทบทวนระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2566 - 2570 

1. จ านวนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามประเภทของ
บุคลากร 
 

4 ระบบ พฤศจิกายน 2565  1,500 กองนโยบายและ
แผน 

 4. โครงการอบรมการ
จัดท าผลงานตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในระดับที่
สูงข้ึน 

1.เพ่ือให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตาม
เส้นทางสู่การท า
ผลงานการเข้าสู่
ต าแหน่งในระดับที่
สูงข้ึน 

1. จ านวนผู้ได้รับแต่งต้ัง
ในทักษะวิชาชีพที่สูงข้ึน 
2. จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 

1. 5 คน 
 
2. ร้อยละ 80 

พฤษภาคม 2566  48,400 งานการเจ้าหน้าท่ี
และนิติการ 

 5. โครงการพัฒนาทักษะ
งานบริการที่มี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐาน

1.เพ่ือให้บุคลากรมีจิต
บริการอันส่งผลต่อ
การให้บริการของทุก
หน่วยงานมีความ

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. ร้อยละ 80 กุมภาพันธ์ 2566 31,600 กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
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กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ให้บริการประชาชน (ศูนย์
ราชการสะดวก GECC) 

สะดวก มี
ประสิทธิภาพ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้
แก้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 1. โครงการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตและการ
ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

1. เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต 
2. เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต 

1. ระดับความเสี่ยงลดลง อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

กุมภาพันธ์ 2566 - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 2. โครงการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

1.เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต้ังแต่การร่วม
วางแผนร่วม
ด าเนินการร่วม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล 

1.ระดับความส าเร็จการมี
ส่วนร่วมด าเนินงานของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(ระดับ 1 ส ารวจปัญหา
ความต้องการในการ
พัฒนาพ้ืนที่โดยการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ 2 จัดท าแผน
บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับปัญหาและ

ระดับ 5 ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

- ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้/ทุกคณะ
และมรภ.กพ. 
แม่สอด 
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กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์
ก า ร ท า ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 

ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม
แผนบริการวิชาการโดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ระดับ 4 ก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผน
บริการวิชาการแบบมีส่วน
ร่วม 
ร ะ ดั บ  5  ส รุ ป ผ ลการ
ด า เ นินงานในภาพร วม 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม) 

 3. โครงการพัฒนา
มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส  
( Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ใน
ประเด็นที่มีค่าคะแนนน้อย
กว่าร้อยละ สู่การปฏิบัติ 

1. เพ่ือพัฒนาองค์กร
ให้เกิดคุณธรรมและ
ความ โปร่งใส 

1.ร้อยละของมาตรการ/
แนวทางที่ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานของ 
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

ร้อยละ 100 มกราคม 2566 - คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
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กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4. โครงการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ในการเผยแพร่
ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 

1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 

1.จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อ
สาธารณะอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
2 .จ านวนห น่วยง านที่
ได้รับการเผยแพร่ ข้อมูล
สุจริตต่อสาธารณะ 

1.อย่างน้อย 
12 ครั้ง/ป ี
 
 
2.จ านวน 20 
หน่วยงาน 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

 งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 5. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการควบคุม
ภายใน 

1. เพ่ือให้หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย
บันทึกข้อมูลการ
ควบคุมภายในใน
ระบบดิจิทัล 
2.เพ่ือให้การ
ตรวจสอบระบบการ
ความคุมภายในของ
หน่วยงานเป็นไปได้
อย่างสะดวกและ
ถูกต้อง 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน 
(ระดับ 1 ออกแบบระบบ
ควบคุมภายใน 
ระดับ 2 ด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน 
ระดับ 3 ทดลองใช้ระบบฯ 
และประเมิน 
ระดับ 4 ปรับปรุงระบบฯ 
ระดับ 5 เผยแพร่ระบบฯ 
สู่การปฏิบัติในทุก
หน่วยงาน) 

ระดับ 4 มีนาคม 2566 10,000 งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
-ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. โครงการกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน
ตามเกณฑ์ 

1. เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยผ่าน
เว็บไซต์ 

1. จ านวนช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 
2. ร้อยละความสอดคล้อง
ของเว็บไซหน่วยงานกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

1. 3 ช่องทาง 
 
2. ร้อยละ
ความ
สอดคล้องกับ

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566  

(ไตรมาสละ 2 ครั้ง) 

7,200 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



16 

 

  

กลยุทธ ์ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
Webometrics (KM 
WEBSITE KPRU) 
ภายใต้โครงการ พัฒนา
เว็บไซต์ตามเกณฑ์ 
Webometrics ประจ าปี
งบประมาณ 2566 
 

2. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 
3. เพ่ือพัฒนาช่อง
ทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ 
มีแนวโน้ม
สูงข้ึน 
 
 
 
 

 7. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2566 
(กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ประเมินผลด าเนินงานตาม
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)) 
 

เพ่ือก ากับติดตามให้มี
การด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักการ
เผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 

ร้อยละของ OIT ที่
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

ร้อยละ 100 ตุลาคม 2565 –  
มีนาคม 2566 

- คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
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1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมี
คณบดี ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล 
และรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีตนรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2. องค์กรการติดตามและประเมินผล 
 องค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
 2.1) คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (1) จัดท าสาระส าคัญของแผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม ท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เรื่อง  นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  และโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      (2) รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าเสนอความก้าวหน้าของ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2.2) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน
เครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (1) วิเคราะห์ความสอดคล้องเช่ือมโยงของผลผลิตในระดับกลยุทธ์และตัวชี้วัด กับเป้าหมาย
และผลการด าเนินตามโครงการ  

      (2) รายงานผลด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีบรรจุไว้ใน
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
 3.1) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ส่วนท่ี 3 การติดตามประเมินผล 
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      จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  ภายในวันท่ี 7 

เมษายน 2566 
ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ภายในวันท่ี 7 

ตุลาคม 2566 
 3.2) คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 จัดส่งรายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  ภายในวันท่ี 15 

มกราคม 2566 
ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ภายในวันท่ี 15 

ตุลาคม 2566 
 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

หมวด 1 

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมกลไกการท างานที่
โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ของทุกหน่วยงาน 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ข้อมูล
ด้านการจัดการศึกษา ทิศทางการเงินและความคืบหน้า
ของแต่ละพันธกิจต่อสาธารณะ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส  เท่าเทียมกัน  
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงไ ด้
โดยสะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน อันมีกระบวนการและข้ันตอนการ
ด าเนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  โดย
ค านึงถึงความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า เพ่ือเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน   

ข้อ 8 

โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

โครงการที่ 2 โครงการประกาศเจตจ านงสุจริต

ของผู้บริหารเพ่ือการด าเนินงานด้วยการซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการที่  3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กลยุทธ์ที่ 1 

โครงการที่ 2 โครงการประกาศเจตจ านง

สุจริตของผู้บริหารเพื่อการด าเนินงานด้วยการ

ซื่ อ สัตย์  สุจริต โปร่ ง ใสและเป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 
 
โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์

ในการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 
  โครงการที่  7  โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพง เพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 

ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 

มหาวิทยาลัยต้องส่ง เสริมและสนับสนุนให้
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
  มหาวิทยาลัยควรมีกลไกส่งเสริม และสนับสนุน 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน
การปฏิบั ติ เกี่ ยวกับเรื่ องธรรมาภิบาลและประมวล
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และ
ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ 7 

กลยุทธ์ที่ 3 

 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 1 

มหาวิทยาลัย (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยต้องมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี ท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบั ติงาน การใช้
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ต าม
วัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้บุคลากรและ
ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรับรู้ และ
เสนอความเห็นในการตัด สินใจปัญหาส าคัญ  
รวมท้ังการก ากับและดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย 
อันเป็น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความ
สมานฉันท์ ปรองดอง  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ 10 

โครงการที่ 1 พัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและ

บุคลากร 

 
 

โครงการที่ 1 โครงการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามภารกิจ 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 

  โครงการท่ี 2 โครงการถ่ายทอด

นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ท่ี 2 

มหาวิทยาลัยต้องให้บริการวิชาการแก่
สังคม  ตลอดจนการวิจัย และนวัตกรรม ท่ีเป็นไป
ตามหลักทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยพึงตระหนักถึงหลักความถูกต้อง ความ
เป็นกลาง และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อ 11 

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะงาน

บริการท่ีมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานให้บริการ

ประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC) 

กลยุทธ์ท่ี 2 

 

ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 
 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยต้องส่ ง เส ริมให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นที่สมรรถนะของ

ผู้ปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา

เพ่ือเสนอแนะต่อผู้บริหาร รวมทั้งความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยมี

การก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

อย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่

และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ี 

ส านึกในความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและสังคม ใส่ใจ

ปัญหาสาธารณะของมหาวิทยาลัย  สังคมและชุมชน และ

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความ

ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ

ของผู้เรียน สังคมและชุมชน   

ข้อ 12 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิด

ชู เกี ยร ติ  นายกสภามหา วิทยาลั ย  ก รรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ผู้บริห าร บุคลากร และผู้ เรี ยนของ

มหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลหรือมี

พฤติกรรมทางจริยธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี   

ข้อ 13 

โครงการท่ี 3 โครงการทบทวนระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า

รั บ รองการปฏิบั ติ ร าชการระดับบุ คคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

โครงการ ท่ี  4 โครงการ ส่ ง เสริ ม

ภาพลักษณ์ในการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อ

สาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 2 

 โครงการท่ี 1 พัฒนาจรรยาบรรณ

ข้าราชการและบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 2 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต้ อ ง มี ก ล ไ ก และ ร ะ บบที่ มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม

หรือการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การ

พัฒนาความรู้  ความสามารถ เ พ่ิมพูนทักษะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 

โครงการท่ี 2 โครงการเสริมสร้างการ

มี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียในการ

ด าเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์ท่ี 3 

หมวด 1 

มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 2 

ผู้บริหารและบุคลากร 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ต้องปฏิบั ติหน้า ท่ีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 15 
 โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

กลยุทธ์ที่ 1 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงการปฏิบัติต่อบุคคล

อื่นอย่างเท่าเทียมกัน  ด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า  

และด าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้   

ข้อ 16 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ต้อ งปฏิ บั ติ ง าน โดยมุ่ ง พัฒนาและยกระ ดับ

มหาวิทยาลัย ท้ังคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย และ

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทย์ประเทศ 

ข้อ 17 

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะงาน

บริการท่ีมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานให้บริการ

ประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC) 

 

โครงการที่ 4  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์

ในการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 
โ ค ร ง ก า ร ที่  6  โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม

แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตาม
เ ก ณ ฑ์  Webometrics ( KM WEBSITE KPRU) 
ภายใ ต้ โครงการ  พัฒนาเว็ บ ไซ ต์ตามเกณฑ์  
Webometrics ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

โครงการที่ 4 โครงการอบรมการจัดท า

ผลงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในระดับท่ีสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 

ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยควรมี

ส่วนร่วมในการรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ

ปัญหาส าคัญ  รวมทั้งการก ากับและดูแลกิจการของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้อง

ให้บริการวิชาการแก่สั งคม  ตลอดจนการวิจัย  และ

นวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ โดยพึงตระหนักถึงหลักความถูกต้อง ความ

เป็นกลาง และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อ 19 

โครงการที่ 2 โครงการถ่ายทอดนโยบาย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชรสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 2 

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะงานบริการที่

มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานให้บริการประชาชน (ศูนย์

ราชการสะดวก GECC) 

 

 

โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2 

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้อง

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ

ห น้ าที่  โ ดยมุ่ ง เ น้น ต่ อ การ พั ฒนาสมร ร ถนะ แล ะ

ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือเสนอแนะต่อ

มหาวิทยาลัย รวมทั้ ง ต้องมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย

มุ่งเน้นต่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงสิทธิ

และหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและ

สังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของมหาวิทยาลัย สังคมและ

ชุมชน และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ

ความต้องการของผู้เรียน สังคม และชุมชน   

ข้อ 20 

   โครงการที่ 3 โครงการพัฒนามาตรการ/แนว

ทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานของการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ในประเด็นที่มีค่าคะแนนน้อยกว่าร้อย

ละ สู่การปฏิบัติ 

โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ใน

การเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 

โครงการที่ 6 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู้ ก า ร พัฒนา เ ว็บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ยง า นตา ม เ ก ณ ฑ์  
Webometrics (KM WEBSITE KPRU)ภายใต้โครงการ 
พัฒนาเ ว็บไซ ต์ตาม เกณฑ์ Webometrics ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

 

กลยุทธ์ที่ 3 

หมวด 2 

ผู้บริหารและบุคลากร 

(ต่อ) 

ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 
 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

  

บุคลากรของมหาวิทยาลั ยต้องปฏิบั ติตาม

ข้อบังคับ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งรักษาความลับ

ของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนช่วย

สอดส่อง ดูแล ระมัดระวัง มิให้เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็น

ความลับรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็น

เหตุให้เกิดความเสียหายโดยรวมแก่มหาวิทยาลัย  และต้อง

ระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ไม่พึง

เปิดเผยออก ไปสู่บุคคลภายนอก 

ข้อ 21 

โครงการที่  5  โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการควบคุมภายใน 

กลยุทธ์ที่ 3 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความระมัดระวัง และค านึงถึงการป้องกันมิให้เกิดความ

ผิดพลาดในการเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร 

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม อันเป็นสาเหตุของ

การร้องเรียนหรือและการฟ้องร้องผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 

โครงการที่  5  โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการควบคุมภายใน 

กลยุทธ์ที่ 3 

หมวด 2 

ผู้บริหารและบุคลากร  

(ต่อ) 

โครงการที่ 1 โครงการประเมินความเส่ียง

การทุจริตและการด าเนินงานจัดการความเส่ียงการ

ทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 3 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องปฏิบัติ

หน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทุจริตในมหาวิทยาลัย และนโยบายต่อต้านการทุจริตของ

รัฐอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 23 

ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 



ภาคผนวก  
แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

หมวด 3 

ผู้เรียน 

ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ต้องยึดมั่นและปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประมวล

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย   

ข้อ 24 
โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กลยุทธ์ที่ 1 

ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ต้องยึดมั่นในความดี 

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ

ตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้

และความสามารถอยู่เสมอ เพ่ือความรู้ ความสามารถที่

เพียงพอในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม

และจริยธรรม มีจิตอาสา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ

สามารถประยุกต์ใช้วิชาชีพของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม  

ข้อ 25 
โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

โครงการที่ 4 โครงการ KPRU ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

และต้านภัยยาเสพติด 

โครงการที่ 5 โครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 

ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นพลเมืองดี มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม รวมถึงเคารพ

สิทธิของผู้อื่น โดยใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการท าหน้าที่

ของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้

กรอบของกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ข้อ 26 

โครงการที่  4 โครงการ KPRU ต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน และต้านภัยยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 1 

ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ตามแผน

ธรรมมาภิบาลฯ 
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