ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-----------------------------ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่กาหนดให้เสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ให้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒ นาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ พร้ อ มทั้ ง ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของข้ า ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ เพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บุคลากร
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
แนวปฏิบัติ
๑) ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน
๒) ดาเนินการตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกัน
มิให้ราชการเสียผลประโยชน์
๓) ดาเนินการเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๔) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖) มี ร ะบบการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
๒.ด้านความพร้อมรับ ผิด ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
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แนวปฏิบัติ
๑) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
๒) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
และพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน
ที่ผิดพลาด และมีมาตรการดาเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด
แนวปฏิบัติ
๑) ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและบุ ค ลากรทุ ก คนรั ก ษาจรรยาข้ า ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบั ญชารักษาจรรยา
ข้าราชการ และมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทา
ผิดวินัยอย่างเคร่งครัด
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรวัฒนธรรมการทางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ เป็ น ไปอย่ างมีคุณ ธรรมและธรรมาภิ บาล เริ่มต้น จากการรักษาความซื่อสั ตย์สุ จริต
ในตนเองและมี ค่ านิ ย มร่ ว มในการต่ อต้ านการทุ จริต มี แนวทางการปฏิ บั ติงานเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติ
๑) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นาในการแสดงเจตจานงซื่อสัตย์สุจริต และกาหนดให้มีการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
๒) แต่งตั้งคณะทางานต่อต้านการทุจ ริตเพื่อการบริห ารงานที่โปร่งใส ดาเนินการปรับปรุง
พัฒ นาระบบงาน กาหนดมาตรการ ออกระเบียบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบรวมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินงาน
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ
๑) มีการกาหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒) มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
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๓) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงานทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
๔) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
แนวปฏิบัติ
๑) ให้ความสาคัญในการเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเปิ ดกว้างทั่วถึง บนพื้นฐานแห่ งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ควบคู่ไปกับการเปิด โอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

{XXXXXXXXXXXXX}
ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั
ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเลขอ้างอิง 19011U6K9Q92957
URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

