ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
--------------------------เพื่อใหการปฏิบั ติงานของผูปฏิ บัติงานทุกสวนงานของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
ดําเนิน ไปด วยความเรียบรอย มีประสิ ทธิภ าพ บรรลุ วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย เห็น ควร
กําหนดมาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนระบบ มีมาตรฐาน และบริการคุมคาอยางโปรงใส
ตรวจสอบได และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“ผู บั ง คั บ บั ญ ชา” หมายความว า อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี ห รื อ ผู อํ านวยการสํ า นั ก หรื อ
เทียบเทา และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือควบคุมดูแล
สั่งการดวย
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
วิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานเทียบเทากอง
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาที่ประจําหรือลูกจางชั่วคราว หรือผูปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่ปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“คูมือการปฏิบั ติงาน” หมายความวา เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนและมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งานตามกฎ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ประกาศ คํ าสั่ง และนโยบายที่ เกี่ย วของ เพื่อ ใหเ ปน แนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อใหผูบริหารและผูรับบริการติดตามการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความวา เกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการวัดผลการปฏิบัติงาน โดย
อาจพิจารณากําหนดมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ หรือหลาย ๆ ดาน เชน ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
ค า ใช จ าย หรื อทั ก ษะ พฤติ กรรมของผู ป ฏิ บัติ งานที่เหมาะสม และสอดคลอ งกับ ลักษณะของงานที่ ไดรั บ
มอบหมาย
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