
บทความ บทสัมภาษณ์
อธิการบดี ผู้บริหาร

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ไดก้ำาหนดมาตรการและนโยบาย
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

“

คุณธรรมและความโปร่งใส
หลักการบริหารงาน
มรภ.จันทรเกษม
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หลักการบริหารงาน
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คุณธรรมและความโปร่งใส

 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามทุ จริ ต  ระยะที่  3  (พ .ศ . 
2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีการ
กำาหนดให้มหาวิทยาลัยปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมได้มีการแสดง “เจตจำ�นง
สุจริต” ต่อบุคลากรภายใน และสาธารณชน

ภายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่แสดงถงึความต้ังใจและ
ให้คำามั่นที่จะบริหารงานมหาวิทยาลัยด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มคีณุธรรม มคีวามโปร่งใส ปราศจาก
การทจุรติ และพรอ้มทีจ่ะรบัการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตามเจตจำานงที่ได้แสดงไว้อย่าง 
จริงใจ 
 ดัง น้ัน  เ พ่ือ ใ ห้เ กิดผลในทางปฏิบัติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้กำาหนด
มาตรการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 ด้ ว ย ค ว า ม สำ า คั ญ ท่ี ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น 
มหาวิทยาลัยจึงได้แสดงเจตจำานง และจุดยืนใน
ฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการเป็นสถาบัน
การศึกษาที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มาโดย
ตลอด และในประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ 
มหาวทิยาลยัไดก้ารประกาศเจตจำานงอกีครัง้หน่ึง 
ในการต่อต้านการทุจริต ไร้คอร์รัปช่ัน โดยมีหลัก
ปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่

มีคว�มโปร่งใส 

มีคว�มพร้อมรับผิด

มีคว�มปลอดจ�กก�รทุจริตในก�รปฏิบัติง�น

มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

คุณธรรมก�รทำ�ง�นในมห�วิทย�ลัย
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การกำาหนดนโยบาย
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คุณธรรมและความโปร่งใส

มีคว�มปลอดจ�กก�รทุจริตในก�รปฏิบัติง�น

มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

คุณธรรมก�รทำ�ง�นในมห�วิทย�ลัย

การกำาหนดนโยบาย

 นอกจากการประกาศเจตจำานงแล้ว 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและบุคลากรมีความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้กำาหนด
แนวทางการดำาเนินงานในการปฏิบัตติามนโยบาย
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำาเนินงาน 
มาปฏิบัติอย่างครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน โดยได้จัดทำา
ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งเน้นให้
แต่ละหน่วยงานนำานโยบายไปปฏิบัติ แก้ไข และ
พัฒนาผลการดำาเนินงานของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในปีที่ผ่าน
มา เช่น สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามา
มสีว่นรว่มเพิม่ขึน้ จดัทำาโครงการดา้นการปอ้งกนั
และปราบปรามทุจริตให้เกิดความชัดเจน รวมทั้ง
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคลินิก ITA ของ
สำานักงาน ป.ป.ช. และมศีนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน และ
ร้องทุกข์ เป็นต้น

 จากผลการดำาเนินงานตามนโนบาย
และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ส่งผลให้
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวทิยาลยั โดยศนูยป์ระเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำานักงาน ป.ป.ช. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้
คะแนน 80.35  88.61 และ 91.36 ซึ่งผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นทุกปีตามลำาดับ
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ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มแีนวคดิใน
การดำาเนนิงาน เพือ่ใหเ้กดิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ใน 2 ประเด็น
หลัก ได้แก่  1. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานใหส้าธารณชนได้รบัทราบรวมทัง้เปน็ขอ้มลู
ในการตรวจสอบการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ว่ า เป็นไปอย่าง ถูกต้อง  โป ร่ง ใสหรือ ไม่  และ  
2.“ก�รเปดิโอก�ส” ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท่ีเกีย่วข้อง
กับการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ดำาเนินกิจกรรม และประเมินผล
การดำาเนินงาน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นใน
การดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
 สำาหรับบุคลากรภายในเราพยายามสร้าง
วัฒนธรรม “จันทรเกษมสุจริต” ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ผา่นมา โดยมุง่หวงัใหบุ้คลากรปฏิบัตติาม ระเบยีบขอ้
บงัคับทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏบัิตงิานดา้นตา่ง ๆ  ปฏบิตัิ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มุ่งความสำาเร็จของงาน  
ให้ความสำาคัญกับงานในส่วนร่วมมากกว่างานส่วน
บุคคล อีกทั้งสร้างความตระหนักแก่บุคคลกรในด้าน
การห้ามรับเงิน หรือทรัพย์สิน เพ่ือแลกกับการเอื้อ
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่เป็นธรรม

แนวความคิด
หลักการบริหาร
การดำาเนินงาน
ด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
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ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการ
สำานักงานอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภายใต้
การบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ มุ่งเน้นท่ี
จะนำาหนว่ยงานดำาเนนิการภายใต้ภารกิจทีม่คีวาม
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอน และ
ทกุระดบัชัน้ มีการจดัตัง้ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งทกุขเ์พือ่
เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน 
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรยีนตอ่ผู้บรหิารได ้ในกรณี
ทีม่ขีอ้สงสัย หรืออาจไมไ่ด้รับความเปน็ธรรม โดย
มีการรายงานผลการร้องเรียนในเร่ืองการปฏิบัติ
งาน และการจัดซ้ือจัดจ้างต่อคณะกรรมการ
บรหิารมหาวทิยาลยัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่การตดิตาม 
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา

ในส่วนของการปฏิบั ติงานของบุคลากรนั้น 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ปลูกฝังให้บุคลากรมีค่านิยมและ
ทัศนคติ มีความเข้าใจในหน้าท่ี มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใชบ้ริการ เนน้โปร่งใส ถกูต้อง 
รวดเร็ว ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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