การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางแผนอัตรากาลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดทาแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้องกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. สร้างระบบกลไกการสรรหาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางด้านจิตใจในการสู่มหาวิทยาลัยอย่างประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจาปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลัง 1.1.1 ร้อยละของ
และแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับพันธ การจัดทาแผน
กิจและทิศทางในการพัฒนาของ
อัตรากาลัง
มหาวิทยาลัย

1.1.1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง

1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา 1.2.1 ไม่น้อยกว่า 1 1.2.1.1 ประกาศการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ครั้งต่อปีงบประมาณ บรรจุ/แต่งตั้ง
ความสามารถและความพร้อม
ทางด้านจิตใจในการเข้าสู่
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

√

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

√

√

√

√

√

√

√

√

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

กรอบอัตรากาลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พ.ศ.2561-2564

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป้นพ
นักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 (ปฏิบตั ิงานในวันที่ 1
สิงหาคม 2563)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทางานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ( ตั้งแต่
วันที่ 10-17 สิงหาคม 2563 ปฏิบตั ิงานในวันที่ 1
กันยายน 2563 )

การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
กลยุทธ์
1. สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. สร้างระบบการเพิม่ /ปรับคุณวุฒิให้ได้คุณวุฒิและเงินเดือนทีส่ ูงขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจาปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

2.1 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ
ประกาศ ขั้นตอน และวิธีการ
เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อและขอทุน
เพือ่ สนับสนุนการศึกษาต่อของ
บุคลากร

2.1.1 ร้อยละของ
มหาวิทยาลัยที่มี
ระเบียบ ประกาศ
ขั้นตอน และวิธกี าร
เกี่ยวกับการลาศึกษา
ต่อและขอทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
ต่อของบุคลากร

2.1.1.1 มหาวิทยาลัยมี
ระเบียบ ประกาศ ขั้นตอน
และวิธกี ารเกี่ยวกับการลา
ศึกษาต่อและขอทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต่อของ
บุคลากร

√

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ
พ.ศ. 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการฝึกอบรม
พ.ศ. 2562

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
4. ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ.2561
5. ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการ
พั6.ฒประกาศ
นาบุคลากรภายนอก
ขั้นตอนลาศึพ.ศ.2561
กษาต่อ
7. ประกาศ ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจาก
ศึ8.กประกาศ
ษาต่อเข้าปฏิ
ตั ิราชการ บทุนการศึกษา
ขั้นบตอนการขอรั
9. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
10. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
11. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนทาวิทยานิพนธ์
12. ประกาศ ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

2.2 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ
ประกาศ ขั้นตอน และวิธีการ
เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อและขอทุน
เพือ่ สนับสนุนการศึกษาต่อของ
บุคลากร

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2.2.1 จานวน
2.2.1.1 ประชุม
บุคลากรที่ได้รับการ คณะกรรมการพิจารณา
สนับสนุน
จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา
ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น

2.2.2 จานวน
2.2.2.1 การรายงานผลเรียน
บุคลากรที่สาเร็จ
ทุกภาคการศึกษา
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

2.2.2.2 การรายงานสาเร็จ
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
การให้ทุนอุดหนุนเพือ่ การพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 2/2563 (ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10
กรกฎาคม 2563)

√

√

√

√

√

√

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อทุกคนจะต้องรายงานผลมา
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา
ถ้าบุคลากรไม่รายงานผลการศึกษา ทางกอง
บริหารงานบุคคลจะทาหนังสือทวงตาม
(แบบฟอร์ม กบบ.313 แบบรายงานผลการศึกษา)

√

√

√

√

√

√

บุคลากรที่สาเร็จการศึกษาจะต้องรายงานผล
การศึกษามาเพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อที่จะ
ดาเนินการต่อไป ถ้าบุคลากรไม่แจ้งสาเร็จ
การศึกษา ทางกองบริหารงานบุคคลจะทา
หนังสือทวงตาม (แบบฟอร์ม กบบ.314 แบบ
รายงานสาเร็จการศึกษา)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

2.3 มหาวิทยาลัยมีระบบแรงจูงใจ
เพือ่ รักษาบุคลากรให้อยู่กับ
มหาวิทยาลัย

2.3.1 ร้อยละของ
2.3.1.1 มหาวิทยาลัยมี
มหาวิทยาลัยที่มี
ระบบการเพิ่ม/ปรับคุณวุฒใิ ห้
ระบบแรงจูงใจเพื่อ ได้คุณวุฒแิ ละเงินเดือนที่สูงขึ้น
รักษาบุคลากรให้อยู่
กับมหาวิทยาลัย

√

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการหาแนวทาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่ม/ปรับคุณวุฒใิ ห้ได้
คุณวุฒแิ ละเงินเดือนที่สูงขึ้น

การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชากรและทาตาแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและมีตาแหน่งทางวิชาการ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจาปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

3.1 มหาวิทยาลัยมีบคุ ลากรที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการและผลิตผล
งานทางวิชาการที่มีมาตรฐานและ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัย
สังคม และประเทศชาติ

3.1.1 จานวน
3.1.1.1 การขอกาหนด
บุคลากรที่มีตาแหน่ง ตาแหน่งทางวิชาการ
ทางวิชาการ

√

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

√

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

1. คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่
1331/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน
2563 จานวน 2 ราย
2. คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่
1492/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สั่ง ณ วันที่ 18
พฤษภาคม 2563 จานวน 4 ราย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.
3. คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่
2687/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดารงตาแหน่งทางวิชาการและ
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่
9/2563 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 8
กันยายน 2563 จานวน 1 ราย
4. คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่
2799/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน
2563 จานวน 1 ราย

การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถรวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
กลยุทธ์
1. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมืออาชีพ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจาปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

4.1 ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี
แผนพัฒนารายบุคคล

ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

4.1.1 ร้อยละของ
4.1.1.1 โครงการจัดทา
หน่วยงานที่มี
แผนพัฒนารายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล

√

√

√

√

√

√

มหาวิทยาลัยให้คณะและหน่วยงานจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

4.1.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบตั งิ าน ตาม
สมรรถนะ/ภารกิจ
หลัก/นโยบาย

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

4.1.2.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ
(การบริการ การทางานเป็น
ทีม คุณธรรมจริยธรรมและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ)

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

4.2 บุคลากรได้รับการส่งเสริม
ความมัง่ คงและความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

4.1.2.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามภารกิจหลัก/
ตามนโยบาย (ด้านการสอน
วิชาการ การบริหารงาน
วิชาการ การวิจัย ด้าน
งบประมาณ พัสดุ การ
จัดทาแผน การบริหารงาน
บุคคล การเงิน บัญชี ฯลฯ)

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

4.1.2.3 โครงการพัฒนา
ทักษะและความรู้บคุ ลากร
ทางด้านวิจัย
4.1.2.4 โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ เช่น

4.2.1 ร้อยละของ
4.2.1.1 การจัดโครการอบรม
บุคลากรที่ได้รับการ เชิงปฏิบตั กิ าร
ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายงาน

1. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อเพิ่มศักยภาพครู ให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านช่องทางออนไลน์ ตัง้ แต่วันที่ 18-30
พฤษภาคม 2563

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.
2. สานักงานอธิการบดีจัดการประชุมชีแ้ จงแนว
ทางการปฏิบตั ใิ นการดานินการจัดหาพัสดุที่เกีย่ วกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ วันที่
8 มิถุนายน 2563
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ดาเนินการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้
งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT – LM ซึง่
เป็นซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยไม่มคี า่ ใช้จ่าย ที่ได้
พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่
19-21 สิงหาคม 2563

4. Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จัดโครงการ "การเตรียมความพร้อม
ศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนา และค้นหา
โจทย์วจิ ัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครื่อข่าย"
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

5. กองนโยบายและแผนจัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการเพื่อสร้าง
แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 วันที่ 16 กันยายน 2563
6. ประชุมชีแ้ จงการจัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2563
4.2.1.2 การจัดสรรทุน
สนับสนุนให้บคุ ลากรไป
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.2.1.3 การจัดสรรทุน
สาหรับทาวิทยานิพนธ์
4.2.1.4 การจัดสรรทุน
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
4.2.1.5 การจัดสรรทุนการ
เข้าร่วมประชุม การฝึกอบรม
การดูงานและการสัมมนา
ทางวิชาการ

√

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2563
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใน
การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมือ่ วันศุกร์ที่ 10
กรกฎาคม 2563)

การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมธิบาลและเสริมสร้างค่านิยมและจิตสานึกทีร่ ับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
กลยุทธ์
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจาปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

5.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมธิบาล

5.1.1 ระดับ
5.1.1.1 โครงการให้ความรู้
ความสาเร็จในการ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน
นาหลักธรรมาภิบาล การทางาน
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ

5.1.2 ร้อยละความ
พึงพอใจในการ
บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

√

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

กองบริหารงานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ 1. คู่มือ
จริยธรรมและจรรณยาบรรณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 2.คู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ให้ทกุ คณะและหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยทราบ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บ
ไวต์ http://personnel.uru.ac.th/
อยู่ระหว่างดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

5.1.3 จานวนข้อ
ร้องเรียนในการ
กระทาความผิด
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

5.1.3.1 จัดทาคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

√

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

5.1.3.2 โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้แก่บคุ ลากร
5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และการบริหารงานบุคคลทุกระดับ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

5.2 ร้อยละของ
มหาวิทยาลัยที่มีการ
ประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้
บุคลากรทราบก่อน
การประเมิน

5.2.1 การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่
สะท้อนถึงผลงานและ
สมรรถนะของบุคลากร

1. คู่มือจริยธรรมและจรรณยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2.คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

√

√

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พ.ศ.2554 2.มหาวิทยาลัย ประกาศ
แนวปฏิบตั ิในการส่งแบบประเมินและการ
พิจารณาความดีความชอบ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ (ครั้งที่๒)

การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ ใี นการทางานของบุคลากร
กลยุทธ์
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจาปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

6.1 บุคลากรได้รบั การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ
สภาพแวดล้อมในการทางานและสุข
ภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.1 จานวน
กิจกรรมโครงการที่ส่ง
เสิมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

6.1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

6.1.1.2 โครงการ
นันทนาการสาหรับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

6.1.1.3 โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะของบุคลากร

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

6.1.1.4 โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์/บาเพ็ญ
ประโยชน์ (จิตสาธารณะ)

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

6.1.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรที่
มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของ
มหาวิทยาลัย
6.1.3 มีสวัสดิการ
เพิ่มเติม/ปรับปรุง
ให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจากที่
กฏหมายกาหนด

6.1.3.1 จัดสวัสดิการ/
สิ่งจูงใจและการกาหนด
ผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถ

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ (when)
ปีงบประมาณ 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.

√

√

√

√

√

√

มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ

√

√

√

√

√

√

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการที่พกั อาศัยแก่บคุ ลากรของมหา
วิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์
2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
กาหนดอัตราค่าบารุงและค่าใช้จ่ายของอาคารที่
พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
แนวปฏิบตั ิในการจัดสวัสดิการด้ารที่พกั แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พใศ.2552
5. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกอง ไทยพาณิชย์ จากัด

