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1.1 ความนํา 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชน

ชาวไทย มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลัก                
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่
เก่ียวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง...” และมาตรา 
78(4)(5) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริการหารราชการแผนดินดังตอไปน้ี 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชน 

(5) จัดวางระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน 

2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ถือเปนสวนหนึ่ง
ของการนําหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหาราชการแผนดินของไทย ดังเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนใน
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนน
ใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
กลาวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 

 

สวนที่ 1 
บทนํา 
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การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติ
หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร การติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตาม
ความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได” 

3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 
2551 ขอ 8.1.6 สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเปน
ที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของ
สังคมใหยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต และถูกตองชอบธรรมและสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุม
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

4. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นําไปใชการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐาน
การทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 
1 การนําองคกรน้ัน สวนหน่ึงไดใหความสําคัญกับการนําองคกร เพ่ือใหสวนราชการมีการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปอง
ผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรม
และธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพ่ือนรวมงานดวยความเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รวมถึง
การใชทรัพยากรขององคกรอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคกรตองมีการดําเนินงาน
อยางมีจริยธรรมและธรรมภิบาลตอผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ผูบริหารควรมีการ
กําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคกรวาเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซ่ือสัตยสุจริต ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับ
การรักษาปกปองไมใหองคกรดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักด์ิศรีหรือสิ่งไมดีใด ๆ  
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1.2 วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผลในทางปฏิบัติอยาง

แทจริงและเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี จึงไดยึด
หลักการที่สําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือสนองตอบนโยบายเรื่องการกํากับดูแลองคกรที่ดีใหบรรลุตามเปาหมายและ
เปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวของ 

2. เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการกํากับดูแลองคกรที่ดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทุกหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได
อยางเปนรูปธรรม 

3. เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามนโยบาย
มาตรการการกํากับดูแลองคกรที่ดีของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ สังคม 
สิ่งแวดลอม องคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

4. เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความม่ันใจ และศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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2.1 ปรัชญา 

“คุณธรรมนําความรู ค้ําชูสงัคม” 

2.2 วิสัยทัศน 
“เปนมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพระดับสากลเพ่ือสังคมตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

2.3 คานิยมองคกร 
- ทํางานเชิงรุก (Proactive) 
- สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม (Benefit) 
- สํานึกถึงความรับผิดชอบ (Responsibility) 
- กอบกิจเปนหนึ่งเดียว (Unity) 

2.4 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. สรางและพัฒนาองคความรู โดยเนนพัฒนาดานวิชาชีพครู การทองเท่ียวและ

อาหาร 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม สืบสานโครงการพระราชดําริ และสงเสริมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 โครงสรางองคกร 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเพชรบุรีออกเปนสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 3 กอง  7  คณะ 3 สํานัก และ 1 
สถาบัน ดังน้ี 

 
 
 

สวนที่ 2 
ขอมูลองคกร 
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สภามหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

คณะกรรมการวินัย อุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ประกอบดวย นโยบายหลัก และ
แนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคกรและนโยบายดานผูปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

นโยบายดาน นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ
1. ดานรัฐ สังคม  

และสิ่งแวดลอม 
1.1) มุงม่ันในการผลิตบัณฑิต 

วิจัย บริการวชิาการ และ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถิ่น ใหเกิด
ประโยชนสูงสดุแกสังคม
และประเทศชาต ิ

1.1.1) กําหนดแนวทาง มาตรการ
ในการดําเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่
สอดคลองกับศักยภาพและ
ทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลัย และทศิ
ทางการพัฒนาประเทศ 
โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

  1.1.2) วางระบบการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

 1.2) สงเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการมีสวน
รวมและสรางเครือขายการ
พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พ้ืนที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนด 

1.2.1) สนับสนุนการกระจาย
โอกาสตามศักยภาพ
การศึกษาแกนักเรียนภาค
กลางตอนลาง และกลุม
ผูดอยโอกาส 

 

สวนที่ 3 
นโยบายการกํากบัดูแลองคกรที่ดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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นโยบายดาน นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ
 แนวทางการปฏิบัตทิี่ชัดเจน

เพ่ือผลประโยชนของสังคม
และประเทศชาต ิ

1.2.2) สนับสนุนการวิจัย โดยใช
ปญหาจากพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนลางเปนประเด็นหลัก
ในการศึกษาและใช
แกปญหาในพื้นที่จริง 

  1.2.3) สนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยีและการบริการ
วิชาการแกสังคมในภาค
กลางตอนลาง 

  1.2.4) สงเสริมและพัฒนาชุมชน 
โดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
มีสวนรวมของชุมชน 

  1.2.5) สนับสนุนการอนุรักษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 1.3) ใหความสําคญักับการเปน
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนถึง
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมทีดี่ 

1.3.1) วางระบบและกลไกเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหเปน
แบบอยางที่ดีแกสังคม 

1.3.2) สรางความตระหนักและ
จิตสํานึกในการรักษาความ
สะอาด อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. ดานผูรับบริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย 

2.1) มุงม่ันใหบริการดวยความ
โปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต 
ยุติธรรม ดวยความเสมอ
ภาค 

2.1.1) ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
ดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดความถูกตอง สะดวก 
รวดเร็ว โปรงใส มีผูรับผิดชอบ 
และสามารถตรวจสอบได 
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นโยบายดาน นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ
  2.1.2) เพ่ิมชองทางการรับฟง

ความเห็นและความ
ตองการของผูรับบริการ 
และมีสวนไดสวนเสีย เปด
โอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมใหขอเสนอแนะ
และรวมติดตามประเมินผล 

  2.1.3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีขีดความสามารถและ
จิตสํานึกในการใหบริการ 
อยางเสมอภาค เปนธรรม
ดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย
สุจริตยุตธิรรม 

3. ดานองคกร 3.1) สงเสริมการบริหารองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
หลักธรรมภิบาล 

3.1.1) พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ในทุกดานใหมีความ
คลองตัวมีประสิทธิภาพ
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

  3.1.2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และดําเนินการ
อยางตอเน่ืองโดยเนนการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ 

  3.1.3) สงเสริมใหมีระบบและ
กลไกการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 

  3.1.4) สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดทุกภาคสวน 
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นโยบายดาน นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ
 3.2) พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3.2.1) มุงสนับสนุนและสงเสริมให

การประกันคณุภาพเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและดําเนินงานทุก
ระบบขององคกร เพ่ือ
พัฒนาไปสูองคกรแหง
คุณภาพที่ไดรับการยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล 

4. ดานผูปฏิบัติงาน 4.1) สงเสริม สนับสนุนจัดใหมี
ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณ และความรูใน
การปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

4.1.1) พัฒนาระบบการจัดการ
ความรูเพ่ือนําไปสูองคกร
แหงการเรียนรู 

4.1.2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากรทุก
ระดับ 

 4.2) เสริมสรางใหผูปฏิบัติงาน     
มีคุณภาพชีวติและการ
ทํางานที่ดี 

 

4.2.1) เสริมสรางและพัฒนา
บรรยากาศในการทํางานที่
เปนสุข 

4.2.2) วางระบบและกลไกเรื่อง
คาตอบแทนทัง้ที่เปนตวั
เงินและไมใชตัวเงิน 

4.2.3) จัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง
ชมเชยผูมีผลงานดีเดน 
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เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลการติดตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกําหนดแนวทางการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคกรที่ดี ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมี
ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีอยางทั่วถึง 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหทุกคนมั่นใจวา บุคลากรและองคกรจะปฏิบัติตนตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีฉบับน้ีอยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนวิสัยอยางหน่ึง ที่
บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไม
มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทํา             
การใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับน้ี 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คาดหวังใหบุคลากรทุกคน มีการรายงานโดย
สุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับน้ี ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือใน
กรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือ
คณะทํางานดานนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี โดยขอมูลที่ใหน้ัน ถือเปนขอมูลลับ ทั้งน้ี 
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ให
ปฏิบัติไดสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีฉบับน้ี 

4. นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพิจารณาทบทวนปรับปรุง
ใหเปนปจจุบันทุกป โดยคณะทํางานดานนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 

สวนท่ี 4 
แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย 

การกาํกบัดูแลองคกรท่ีดี 
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6. หากผูใดมีขอสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนํา
เ ก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ ดีฉบับ น้ี  สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่                
กองนโยบายและแผน  โทรศัพท  032-493280 หรือภายใน 1113 1132 หรือมือถือ                    
081-8528840 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



  

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่   ๑๕๕๖ / ๒๕๕๒ 

เร่ือง   แตงตัง้คณะทํางานกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ตามเจตนารมย

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแตงตั้งคณะทํางานกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังรายนามตอไ ปน้ี 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเชาวลิต   คงแกว ประธานคณะทํางาน 
๒. รองศาสตราจารยวัชรี   กาญจนกีรต ิ คณะทํางาน 
๓. ผูชวยศาสตราจารยประกาศ  ชมภูทอง คณะทํางาน 
๔. ผูชวยศาสตราจารยอุบล   สมทรง คณะทํางาน 
๕. ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ   บัวเขียว คณะทํางาน 
๖. นายสะอาด   เข็มสีดา คณะทํางานและเลขานุการ 
๗. นายอภิวัฒน   พานทอง คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะทํางานมีหนาที่ ยกรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประกอบดวยนโยบาย ๔ ดาน ไดแก                
นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม  นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดาน
องคการ  นโยบายดานผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งแนวทางการปฏิบัติ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร          
และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป 

 
                   สั่ง   ณ   วันที่   ๓๐   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
  
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต   กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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