
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  :  วางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดท าแผนอัตราก าลังทีส่อดคล้องกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
  2.  สร้างระบบกลไกการสรรหาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางด้านจิตใจในการสู่มหาวิทยาลัยอย่างประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตราก าลัง
และแนวปฏบิตัิที่สอดคล้องกับพันธ
กิจและทศิทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย

1.1.1 ร้อยละของ
การจัดท าแผน
อัตราก าลัง

1.1.1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง กรอบอัตราก าลังบคุลากร  มหาวทิยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์  พ.ศ.2561-2564

1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา 
 คัดเลือกบคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความพรอ้ม
ทางด้านจิตใจในการเข้าสู่
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.1 ไม่น้อยกวา่   1
 คร้ังต่อปงีบประมาณ

1.2.1.1 ประกาศการสรรหา
บรรจุ/แต่งต้ัง

1. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันบคุคลเพื่อบรรจุเปน้พ
นักงานมหาวทิยาลัย  สายวชิาการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2563  คร้ังที่ 3 (ปฏบิติังานในวนัที่ 1
 สิงหาคม 2563)

√

√ √ √ √

√ √ √ √ √

การตดิตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร ปงีบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ปงีบประมาณ 2563 (รอบ2 เดอืนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันบคุคลเข้าทางานเปน็
พนักงานมหาวทิยาลัย (พ) สายวชิาการ เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหน่งประเภท
วชิาการ  คร้ังที่ 1 ปงีบประมาณ 2563   ( ต้ังแต่
วนัที่ 10-17 สิงหาคม 2563 ปฏบิติังานในวนัที่ 1 
กันยายน 2563 )



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับโอกาสศึกษาตอ่ในระดบัทีสู่งขึ้น
กลยุทธ์
  1.  สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น
  2.  สร้างระบบการเพิม่/ปรับคุณวุฒิให้ได้คุณวุฒิและเงินเดือนทีสู่งขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

1. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทนุเพื่อการพฒันาบคุลากร
ภายใน  ประเภทการจัดสรรทนุเพื่อการศึกษาต่อ 
 พ.ศ. 2562

2. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทนุเพื่อการพฒันาบคุลากร
ภายใน  ประเภทการจัดสรรทนุเพื่อการฝึกอบรม 
 พ.ศ. 2562

2.1 มหาวิทยาลัยมีระเบยีบ  
ประกาศ  ขั้นตอน  และวิธีการ
เก่ียวกับการลาศึกษาต่อและขอทนุ
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของ
บคุลากร

2.1.1 ร้อยละของ
มหาวทิยาลัยที่มี
ระเบยีบ  ประกาศ  
ขั้นตอน  และวธิกีาร
เกี่ยวกับการลาศึกษา
ต่อและขอทนุเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
ต่อของบคุลากร

2.1.1.1 มหาวทิยาลัยมี
ระเบยีบ  ประกาศ  ขั้นตอน 
 และวธิกีารเกี่ยวกับการลา
ศึกษาต่อและขอทนุเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต่อของ
บคุลากร

√ √ √ √ √ √

การตดิตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร ปงีบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ปงีบประมาณ 2563 (รอบ2 เดอืนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2561
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2561
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทนุเพื่อการพฒันาบคุลากร
ภายใน  ประเภทการจัดสรรทนุเพื่อการน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ  พ.ศ. 2562

4. ประกาศ  หลักเกณฑ์การจัดสรรทนุเพื่อการ
พฒันาบคุลากรภายใน พ.ศ.2561

5. ประกาศ  หลักเกณฑ์การจัดสรรทนุเพื่อการ
พฒันาบคุลากรภายนอก พ.ศ.25616. ประกาศ  ขั้นตอนลาศึกษาต่อ

7. ประกาศ  ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจาก
ศึกษาต่อเข้าปฏบิติัราชการ8. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทนุการศึกษา

9. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทนุฝึกอบรม - 
ศึกษาดูงาน

10. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทนุน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ

11. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทนุท าวทิยานิพนธ์

12. ประกาศ  ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2561
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 มหาวิทยาลัยมีระเบยีบ  
ประกาศ  ขั้นตอน  และวิธีการ
เก่ียวกับการลาศึกษาต่อและขอทนุ
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของ
บคุลากร

2.2.1 จ านวน
บคุลากรที่ได้รับการ
สนับสนุน
ทนุการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น

2.2.1.1 ประชุม
คณะกรรมการพจิารณา
จัดสรรทนุอุดหนุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เร่ือง
  การให้ทุนอุดหนุนเพือ่การพัฒนาบุคลากร 
 คร้ังที ่2/2563 (ตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนในการ
ประชุมคร้ังที ่2/2563  เมื่อวันศุกร์ที ่10 
กรกฎาคม 2563)

2.2.2 จ านวน
บคุลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

2.2.2.1 การรายงานผลเรียน
ทกุภาคการศึกษา

บคุลากรที่ลาศึกษาต่อทกุคนจะต้องรายงานผลมา
เพื่อใหม้หาวทิยาลัยทราบในทกุภาคการศึกษา  
ถ้าบคุลากรไม่รายงานผลการศึกษา  ทางกอง
บริหารงานบคุคลจะท าหนังสือทวงตาม 
(แบบฟอร์ม กบบ.313  แบบรายงานผลการศึกษา)

2.2.2.2 การรายงานส าเร็จ
การศึกษา

บคุลากรที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องรายงานผล
การศึกษามาเพื่อใหม้หาวทิยาลัยทราบ  เพื่อที่จะ
ด าเนินการต่อไป  ถ้าบคุลากรไม่แจ้งส าเร็จ
การศึกษา  ทางกองบริหารงานบคุคลจะท า
หนังสือทวงตาม (แบบฟอร์ม กบบ.314  แบบ
รายงานส าเร็จการศึกษา)

√ √ √ √ √ √

√

√

√ √ √ √ √



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2561
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.3 มหาวิทยาลัยมีระบบแรงจูงใจ
เพ่ือรกัษาบคุลากรใหอ้ยู่กับ
มหาวิทยาลัย

2.3.1 ร้อยละของ
มหาวทิยาลัยที่มี
ระบบแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบคุลากรใหอ้ยู่
กับมหาวทิยาลัย

2.3.1.1 มหาวทิยาลัยมี
ระบบการเพิ่ม/ปรับคุณวฒิุให้
ได้คุณวฒิุและเงินเดือนที่สูงขึ้น

มหาวทิยาลัยอยู่ระหวา่งการด าเนินการหาแนวทาง
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่ม/ปรับคุณวฒิุใหไ้ด้
คุณวฒิุและเงินเดือนที่สูงขึ้น

√√ √ √ √ √



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3  :  สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชากรและท าต าแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์
  1.  สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและมีต าแหน่งทางวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

3.1 มหาวิทยาลัยมีบคุลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการและผลิตผล
งานทางวิชาการที่มีมาตรฐานและ
เปน็ประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัย  
สังคม  และประเทศชาติ

3.1.1 จ านวน
บคุลากรที่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ

3.1.1.1 การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ

1. ค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  ที่ 
1331/2563  เร่ือง แต่งต้ังพนักงานมหาวทิยาลัย
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามมติสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  คร้ังที่ 3/2563 เมื่อ
วนัที่ 9 เมษายน 2563  ส่ัง ณ วนัที่ 20 เมษายน 
2563  จ านวน 2 ราย

2. ค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  ที่ 
1492/2563  เร่ือง แต่งต้ังพนักงานมหาวทิยาลัย
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามมติสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  คร้ังที่ 5/2563 เมื่อ
วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563  ส่ัง ณ วนัที่ 18 
พฤษภาคม 2563  จ านวน 4 ราย

√ √ √

การตดิตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร ปงีบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ปงีบประมาณ 2563 (รอบ2 เดอืนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. ค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  ที่ 
2687/2563  เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาด ารงต าแหน่งทางวชิาการและ
ใหไ้ด้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวชิาการ ตาม
มติสภามหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  คร้ังที่ 
9/2563 เมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2563  ส่ัง ณ วนัที่ 8
 กันยายน 2563  จ านวน 1 ราย

4. ค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  ที่ 
2799/2563  เร่ือง แต่งต้ังพนักงานมหาวทิยาลัย
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามมติสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  คร้ังที่ 9/2563 เมื่อ
วนัที่ 4 กันยายน 2563  ส่ัง ณ วนัที่ 16 กันยายน 
2563  จ านวน 1 ราย



ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4  :  พัฒนาบคุลากรให้มีสมรรถนะ  ขีดความสามารถรวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
กลยทุธ์
  1.  สร้างระบบและกลไกในการพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
  2.  พฒันาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

แผนพัฒนาบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ์ประจ าปงีบประมาณ 2563

4.1 ร้อยละของหน่วยงานทีม่ี
แผนพัฒนารายบคุคล

4.1.1 ร้อยละของ
หนว่ยงานที่มี
แผนพัฒนารายบคุคล

4.1.1.1 โครงการจัดท า
แผนพัฒนารายบคุคล

มหาวิทยาลัยใหค้ณะและหนว่ยงานจัดท าแผนพัฒนา
บคุลากรรายบคุคล

4.1.2 ร้อยละของ
บคุลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ
การปฏบิติังาน  ตาม
สมรรถนะ/ภารกจิ
หลัก/นโยบาย

4.1.2.1 โครงการพัฒนา
บคุลากรตามสมรรถนะ 
(การบริการ  การท างานเปน็
ทีม คุณธรรมจริยธรรมและ
การพัฒนาบคุลิกภาพ ฯลฯ)

มอบหมายใหค้ณะและหนว่ยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยด าเนนิการ

การตดิตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร ปงีบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ปงีบประมาณ 2563 (รอบ2 เดอืนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัดความส าเร็จ กิจกรรม (how to)
ชว่งเวลาทีด่ าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √



เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัดความส าเร็จ กิจกรรม (how to)
ชว่งเวลาทีด่ าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.1.2.2 โครงการพัฒนา
บคุลากรตามภารกจิหลัก/
ตามนโยบาย (ด้านการสอน 
 วิชาการ  การบริหารงาน
วิชาการ  การวิจัย  ด้าน
งบประมาณ พัสดุ  การ
จัดท าแผน  การบริหารงาน
บคุคล   การเงิน บญัชี ฯลฯ)

มอบหมายใหค้ณะและหนว่ยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยด าเนนิการ

4.1.2.3 โครงการพัฒนา
ทักษะและความรู้บคุลากร
ทางด้านวิจัย

มอบหมายใหค้ณะและหนว่ยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยด าเนนิการ

4.1.2.4 โครงการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ  ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มอบหมายใหค้ณะและหนว่ยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยด าเนนิการ

4.2 บคุลากรไดร้ับการสง่เสริม
ความมัง่คงและความก้าวหน้าใน
สายอาชพี

4.2.1.1 การจัดโครการอบรม
เชิงปฏบิติัการ

มอบหมายใหค้ณะและหนว่ยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยด าเนนิการ  เช่น

1. อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่มศักยภาพครู ใหม้ี
สมรรถนะของครูยุคใหม ่ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านช่องทางออนไลน ์ ต้ังแต่วันที่ 18-30 
พฤษภาคม 2563

√√ √ √ √

√

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √√

4.2.1 ร้อยละของ
บคุลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมความกา้วหนา้
ในสายงาน

√



เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัดความส าเร็จ กิจกรรม (how to)
ชว่งเวลาทีด่ าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ส านกังานอธิการบดีจัดการประชุมชีแ้จงแนว
ทางการปฏบิติัในการด านนิการจัดหาพัสดุที่เกีย่วกบั
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมของหนว่ยงานของรัฐ  วันที่
 8 มถิุนายน 2563

3. ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนนิการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การใช้
งานโปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมติั KMUTT – LM ซ่ึง
เปน็ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ โดยไมม่ค่ีาใช้จ่าย ที่ได้
พัฒนาขึน้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั ระหว่างวันที่ 
19-21 สิงหาคม 2563

4. Talent Mobility มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อตุรดิตถ์ จัดโครงการ "การเตรียมความพร้อม
ศักยภาพบุคลากร ด้านการพฒันา และค้นหา
โจทย์วจิัยร่วมกบัอตุสาหกรรมหลังโควดิ19 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ และเคร่ือข่าย"  
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563



เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัดความส าเร็จ กิจกรรม (how to)
ชว่งเวลาทีด่ าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. กองนโยบายและแผนจัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการเพื่อสร้าง
แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วนัท่ี 16 กนัยายน 2563

6. ประชุมช้ีแจงการจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อตุรดิตถ์ วนัท่ี 17 กนัยายน 2563

4.2.1.2 การจัดสรรทุน
สนบัสนนุใหบ้คุลากรไป
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ

4.2.1.3 การจัดสรรทุน
ส าหรับท าวิทยานพินธ์

4.2.1.4 การจัดสรรทุน
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
4.2.1.5 การจัดสรรทุนการ
เข้าร่วมประชุม การฝึกอบรม
 การดูงานและการสัมมนา
ทางวิชาการ

√ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์  เร่ือง  การให้
ทุนอดุหนนุเพื่อการพัฒนาบคุลากร  คร้ังที่ 2/2563 
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใน
การประชุมคร้ังที่ 2/2563  เมือ่วันศุกร์ที่ 10 
กรกฎาคม 2563)



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5  :  เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมธิบาลและเสริมสร้างค่านิยมและจิตส านึกทีร่ับผิดชอบตอ่สังคมและส่วนรวม
กลยุทธ์
  1.  ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

5.1 มหาวิทยาลัยมีการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมธิบาล

5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
น าหลักธรรมาภบิาล
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ

5.1.1.1 โครงการใหค้วามรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมาภบิาลใน
การท างาน

กองบริหารงานบคุคลได้ประชาสัมพนัธ ์1. คู่มือ
จริยธรรมและจรรณยาบรรณ  มหาวทิยาลัยราช
ภฏัอุตรดิตถ์  2.คู่มือการปฏบิติังานเพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  ใหท้กุคณะและหน่วยงาน
ในมหาวทิยาลัยทราบ  และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็
ไวต์  http://personnel.uru.ac.th/

5.1.2 ร้อยละความ
พงึพอใจในการ
บริหารจัดการของ
มหาวทิยาลัยตาม
หลักธรรมาภบิาล

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

√√ √ √ √ √

การตดิตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร ปงีบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ปงีบประมาณ 2563 (รอบ2 เดอืนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.1.3 จ านวนข้อ
ร้องเรียนในการ
กระท าความผิด
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
มหาวทิยาลัย

5.1.3.1 จัดท าคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
มหาวทิยาลัย

1. คู่มือจริยธรรมและจรรณยาบรรณ  
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  2.คู่มือการ
ปฏบิติังานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

5.1.3.2  โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ใหแ้ก่บคุลากร

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

√ √ 1.ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  วา่
ด้วยหลักเกณฑ์  วธิกีารประเมินผลการปฏบิติั
ราชการของบคุลากร มหาวทิยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์ พ.ศ.2554 2.มหาวทิยาลัย ประกาศ
แนวปฏบิติัในการส่งแบบประเมินและการ
พจิารณาความดีความชอบ  ประจ าปงีบประมาณ
 ๒๕๖๓  (คร้ังที่๒)

5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
ด้านการประเมินผลการปฏบิตัิงาน
และการบรหิารงานบคุคลทกุระดับ
อย่างโปรง่ใสและเปน็ธรรม

5.2 ร้อยละของ
มหาวทิยาลัยที่มีการ
ประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏบิติังานให้
บคุลากรทราบก่อน
การประเมิน

5.2.1 การพฒันาระบบการ
ประเมินผลการปฏบิติังานที่
สะทอ้นถึงผลงานและ
สมรรถนะของบคุลากร

√ √ √ √ √ √



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6  :  เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ใีนการท างานของบุคลากร
กลยุทธ์
  1.  ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

6.1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
มหาวทิยาลัยแหง่ความสุข

มอบหมายใหค้ณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลัยด าเนินการ

6.1.1.2 โครงการ
นันทนาการส าหรับบคุลากร
ในมหาวทิยาลัย

มอบหมายใหค้ณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลัยด าเนินการ

6.1.1.3 โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะของบคุลากร

มอบหมายใหค้ณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลัยด าเนินการ

6.1.1.4 โครงการส่งเสริม
ความสัมพนัธ/์บ าเพญ็
ประโยชน์  (จิตสาธารณะ)

มอบหมายใหค้ณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลัยด าเนินการ

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

6.1 บคุลากรได้รบัการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สวัสดิการ  
สภาพแวดล้อมในการท างานและสุข
ภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.1 จ านวน
กิจกรรมโครงการที่ส่ง
เสิมความสัมพนัธท์ี่ดี
ระหวา่งบคุลากรของ
มหาวทิยาลัย

√ √ √

การตดิตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร ปงีบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ปงีบประมาณ 2563 (รอบ2 เดอืนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ กิจกรรม (how to)
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ (when)

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2563
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.1.2 ระดับความพงึ
พอใจของบคุลากรที่
มีต่อการพฒันา
คุณภาพชีวติของ
มหาวทิยาลัย

มอบหมายใหค้ณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลัยด าเนินการ

2.ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  เร่ือง
ก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายของอาคารที่
พกับคุลากร  มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

3. ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  เร่ือง  
แนวปฏบิติัในการจัดสวสัดิการด้ารที่พกัแก่  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวทิยาลัยของมหาวทิยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์

4. ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  วา่ด้วย 
 การจัดสวสัดิการของมหาวทิยาลัย  พใศ.2552
5. กองทนุส ารองเล้ียงชีพ  บริษทัหลักทรัพย์
จัดการกอง  ไทยพาณิชย์ จ ากัด

√ √ √ 1.ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  วา่ด้วย  
การจัดสวสัดิการที่พกัอาศัยแก่บคุลากรของมหา
วทิยาลัราชภฏัอุตรดิตถ์

√ √ √6.1.3 มีสวสัดิการ
เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ใหก้ับบคุลากรของ
มหาวทิยาลัยจากที่
กฏหมายก าหนด

6.1.3.1 จัดสวสัดิการ/
ส่ิงจูงใจและการก าหนด
ผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถ

√√ √ √ √ √


