แนวทางการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด
1. จํ านวนช่องทางการเปิ ดเผย
ความโปร่ งใส
(การปฏิบัติงานที ข้อมูลข่าวสารของสภา
มหาวิทยาลั ยต่อสาธารณชน
เปิ ดโอกาสให้
สาธารณะชน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกและ
รับรู้ข ้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา
รวมทั งมีส่วนร่ วม
ตรวจสอบความ
ถูกต้องและติดตาม
ผลการดํ าเนินงาน
ได้ในทุกขั นตอน)
2. ระดับความสําเร็ จของ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับการดํ าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลั ย

การปฏิบัต/ิ เกณฑ์การให้ คะแนน
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลั ยต่อ
สาธารณชน ได้แก่ หนังสือราชการ ติดประกาศ วิทยุ
เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว อินเตอร์เน็ต
เคเบิลทีวี การประชุม
1. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จํ านวน 2 ช่องทาง
2. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จํ านวน 3-4 ช่องทาง
3. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จํ านวน 5-6 ช่องทาง
4. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จํ านวน 7-8 ช่องทาง
5. การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จํ านวน 9 ช่องทาง

1. มีคณะกรรมการดํ าเนินงานการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เกียวกับการดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย
2. มีแผนดํ าเนินการ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เกียวกับ
การดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย
3. มีการดํ าเนินงานเผยแพร่ ข ้อมูลข่าวสาร เกียวกับ
การดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย
4. มีการติดตามและประเมินผลการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เกียวกับการดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย
5. มีรายงานสรุ ปผลการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เกียวกับ
การดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย และเผยแพร่
ให้บุคลากรมหาวิทยาลั ย ผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบ

3
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด
1. จํ านวนช่องทางการรับฟัง
การมีส่วนร่ วม
(การเปิ ดโอกาสให้ ความคิดเห็นของบุคลากรใน
สาธารณะชนมีส่วน มหาวิทยาลั ย
ร่ วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็น กับทั ง
ร่ วมการตัดสินใจ
ขององค์กรอย่าง
เท่าเทียมกัน ในทุก
ขั นตอนของการ
ดํ าเนินงาน ที
เล็งเห็นได้ว่าจะเกิด
ผลกระทบและ
ความเสียหาย
ต่อประชาชน)
2. ระดับความสําเร็ จในการ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น และร่ วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

การปฏิบัต/ิ เกณฑ์การให้ คะแนน
ช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลั ย
ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น อินเตอร์เน็ต ตู้ ปณ.
วิทยุ ศูนย์ รับฟังความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลั ย
ประชุม แสดงความคิดเห็นต่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย
1. จํ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง
2. จํ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง
3. จํ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 4 ช่องทาง
4. จํ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 5 ช่องทาง
5. จํ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 6-7 ช่องทาง

1. มีคณะกรรมการ การมีส่วนร่ วม
2. มีแผนดํ าเนินการ การมีส่วนร่ วม รับรู้ และ เสนอ
ความคิดเห็น เกียวกับการดํ าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลั ย
3. มีการดํ าเนินงาน การมีส่วนร่ วม รับรู้ และ เสนอ
ความคิดเห็น เกียวกับการดํ าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลั ย
4. มีการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่ วม รับรู้
และ เสนอความคิดเห็น เกียวกับการดํ าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลั ย
5. มีรายงานสรุ ปผลการมีส่วนร่ วม รับรู้ และ เสนอ
ความคิดเห็น เกียวกับการดํ าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลั ย และเผยแพร่ ให้บุคลากรมหาวิทยาลั ย
ผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่าน
กระบวนการหรื อกลไกทีหน่วยงานจัดให้มีขึ นได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม
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หลักธรรมาภิบาล
นิติธรรม
(การปกครองทีทุก
คนจะต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายทีเป็ น
ธรรม และยุติธรรม
กับทุกคนในสังคม
และรวมถึงการ
ปฎิบัติหน้าทีของ
องค์กร จะต้องยึด
หลั กของกฎหมาย
ทีเป็ นธรรม
ยุติธรรม และมุ่ง
รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ตัดสินใจมากกว่าผล
ประโยชน์ส่วนตน
หรื อบางกลุ่ม)

ตัวชีวัด
1. ร้อยละของกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับทีมีการ
ตรวจสอบหรื อทบทวนให้
ทันสมั ย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั งหมด

การปฏิบัต/ิ เกณฑ์การให้ คะแนน
1. ร้อยละ 50 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีมีการ
ตรวจสอบหรื อทบทวนให้ทันสมั ย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั งหมด
2. ร้อยละ 60 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีมีการ
ตรวจสอบหรื อทบทวนให้ทันสมั ย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั งหมด
3. ร้อยละ 70 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีมีการ
ตรวจสอบหรื อทบทวนให้ทันสมั ย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั งหมด
4. ร้อยละ 80 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีมีการ
ตรวจสอบหรื อทบทวนให้ทันสมั ย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ทังหมด
5. ร้อยละ 90 ขึ นไป ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีมี
การตรวจสอบหรื อทบทวนให้ทันสมั ย และเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบั นต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั งหมด
2. ระดับความสําเร็ จในการ 1. มีคณะกรรมการตรากฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ตรากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีมี ต่าง ๆ
ความเป็ นธรรม ทันสมั ย และ 2. มีแผนดํ าเนินการเกียวกับการออกกฎ ระเบียบ และ
เป็ นทียอมรับของบุคลากรใน ข้อบังคับต่าง ๆ
มหาวิทยาลั ย
3. มีการดํ าเนินการ ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีเป็ นธรรม และสอดคล้ องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
4. มีการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
5. จัดทํ ารายงานสรุ ปผลการบังคับใช้กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆและเผยแพร่ ให้บุคลากร ผู้ ทีเกียวข้อง
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม
(การยึดมั นในความ
ถูกต้องความรู้สึก
ผิดชอบชั วดีสํานึก
ในความดีงามทีจะ
ปฏิบัติหน้าทีโดย
ถูกต้อง ซือสัตย์
สุจริ ต และมี
ระเบียบวินัย)

ตัวชีวัด
1. ร้อยละของความพึงพอใจ
ต่อตัดสินใจหรื อมติในเรื อง
ต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย
ทีอยู่บนพื นฐานความถูกต้อง
ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอ
ภาค และยึดผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลั ยเป็ นหลั ก

การปฏิบัต/ิ เกณฑ์การให้ คะแนน
1. ร้อยละ 50 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรื อมติ
ในเรื องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย ทีอยู่บนพื นฐาน
ความถูกต้อง ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอภาค และยึด
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ยเป็ นหลั ก
2. ร้อยละ 60 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรื อมติ
ในเรื องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย ทีอยู่บนพื นฐาน
ความถูกต้อง ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอภาค และยึด
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ยเป็ นหลั ก
3. ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรื อมติ
ในเรื องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย ทีอยู่บนพื นฐาน
ความถูกต้อง ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอภาค และยึด
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ยเป็ นหลั ก
4. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรื อมติ
ในเรื องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย ทีอยู่บนพื นฐาน
ความถูกต้อง ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอภาค และยึด
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ยเป็ นหลั ก
5. ร้อยละ 90 ขึ นไป ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจ
หรื อมติในเรื องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย ทีอยู่บน
พื นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอภาค
และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ยเป็ นหลั ก
2. ประสิทธิภาพของการ
1. มีคณะกรรมการส่งเสริ มความเสียสละ ซือสัตย์
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ สุจริ ต ในการปฏิบัติงาน
ซือสัตย์ สุจริ ต
2. มีการส่งเสริ มความเสียสละ ซือสัตย์ สุจริ ต ในการ
ปฏิบัติงาน
3. มีระบบและกลไกในการกํ ากับดูแลให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซือสัตย์ สุจริ ตและ
มาตรการดํ าเนินการกับผู้ ไม่ปฏิบัติด ้วยความเสียสละ
ซือสัตย์ สุจริ ต
4. มีการประเมินการดํ าเนินงานด้วยความเสียสละ
ซือสัตย์ สุจริ ต
5. มีการนําผลการกํ ากับติดตามประเมินผลไปใช้ใน
การส่งเสริ มการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซือสัตย์
สุจริ ต และการวางแผนป้ องกันการกระทํ าผิด
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หลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของการเข้าร่ วม
ความรับผิดชอบ
(การปฏิบัติหน้าที ประชุมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย
ด้วยความความ
รับผิดชอบต่อหน้าที
และต้องปฏิบัติ
หน้าทีให้ดีทีสุด และ
มีความกล้ าหาญทีจะ
รับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจกรรมทีได้
กระทํ าลงไป)
2. จํ านวนงานของสภา
มหาวิทยาลั ย ตามอํ านาจ
หน้าทีในมาตรา18 ทีได้
ปฏิบัติ

การปฏิบัต/ิ เกณฑ์การให้ คะแนน
1. ร้อยละ 50 ของการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
2. ร้อยละ 60 ของการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
3. ร้อยละ 70 ของการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
4. ร้อยละ 80 ของการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
5. ร้อยละ 90 ขึ นไป ของการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลั ย ตามอํ านาจหน้าทีใน
มาตรา 18 มีทั งหมด 17 งาน
1. จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลั ยทีได้ปฏิบัติ
8 งาน
1. จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลั ยทีได้ปฏิบัติ
10 งาน
1. จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลั ยทีได้ปฏิบัติ
12 งาน
1. จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลั ยทีได้ปฏิบัติ
14 งาน
1. จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลั ยทีได้ปฏิบัติ
16 งานขึ นไป

7
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด
1. ระดับความสําเร็ จในการ
ความคุ ้มค่า
(การบริ หารจัดการ จัดสรรงบประมาณอย่างเป็ น
ระบบ
ทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม ทั งนี
ต้องมีการกํ าหนด
ตัวชี วั ด ผลการ
ปฏิบัติงาน และมี
องค์กรทีเป็ นอิสระ
หรื อเป็ นทียอมรับ
ของสังคม เป็ นผู้ ท ํ า
หน้าทีประเมิน)
2. ระดับความสําเร็ จในการ
ประเมินความคุ ้มค่าของการ
ดํ าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลั ย

การปฏิบัต/ิ เกณฑ์การให้ คะแนน
1. มีคณะกรรมการจั ดสรรงบประมาณ
2. มีการวิเคราะห์งบประมาณเพือการจั ดสรร ทีคุ ้มค่า
3. ดํ าเนินจั ดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลั ย
4. ประเมินความคุ ้มค่าของงบประมาณทีได้จ ัดสรร
จัดทํ ารายงานการจัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่ ให้
ประชาชนผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ
5. จัดทํ ารายงานการจัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่
ให้ประชาชนผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ

1. มีคณะกรรมการประเมินความคุ ้มค่าของการ
ดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย
2. มีแผนงานประเมินความคุ ้มค่าของการดํ าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลั ย
3. ดํ าเนินการประเมินความคุ ้มค่าของการดํ าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลั ย
4. จัดทํ ารายงานประเมินความคุ ้มค่าของการ
ดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ยและเผยแพร่ ให้
ประชาชนผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ
5. มีการนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุ งการ
ดํ าเนินงานตามแผนพั ฒนาความคุ ้มค่าของการ
ดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย

ผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่ วย
วัด

นํ าหนัก
(ร้ อย
ละ)

1

2

3

4

5

จํ านวน

20
10

2

3-4

5-6

7-8

9

ระดับ

10

1

2

3

4

5

จํ านวน

15
8

2

3

4

5

6-7

ระดับ

7

1

2

3

4

5

นิติธรรม
ร้อยละ
1. ร้อยละของกฎ ระเบียบ และข้อบังคั บทีมีการ
ตรวจสอบหรื อทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั งหมด
ระดับ
2. ระดับความสําเร็ จในการตรากฎ ระเบียบ
ข้อบังคั บ ทีมีความเป็ นธรรม ทันสมัย และเป็ นที
ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

15
8
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90

7

1

2

3

4

5

คุณธรรม
1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อตัดสิ นใจหรื อมติใน
เรื องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ทีอยู่บนพื นฐาน
ความถูกต้อง ดีงาม เป็ นธรรมและเสมอภาค และยึด
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก
2. ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบัติงานด้วยความ
เสี ยสละ ซื อสัตย์ สุจริ ต

ร้อยละ
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ระดับ

7

1
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5

ร้อยละ

20
10

50

60

70

80

90

จํ านวน

10

8

10

12

14

16

ตัวชีวัด

ความโปร่ งใส
1. จํ านวนช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของสภา
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
2. ระดับความสําเร็ จของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี ยวกั บการดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
การมีส่วนร่ วม
1. จํ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และร่ วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ความรับผิดชอบ
1. ร้อยละของการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2. จํ านวนงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอํ านาจ
หน้าทีในมาตรา18 ทีได้ปฏิบัติ

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ทีได้
ถ่ วง
นํ าหนัก

หน่ วยวัด

นํ าหนัก
(ร้ อย
ละ)

1

2

3

4

5

ระดับ

15
8

1

2

3

4

5

ระดับ

7

1

2

3

4

5

นํ าหนัก
รวม

100

ตัวชีวัด

ความคุ้มค่า
1. ระดับความสําเร็ จในการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเป็ นระบบ
2. ระดับความสําเร็ จในการประเมินความคุ ้มค่า
ของการดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ทีได้
ถ่ วง
นํ าหนัก

