การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : วางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจและทิศทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. สรางระบบกลไกการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความพรอมทางดานจิตใจในการสูมหาวิทยาลัยอยางประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

1.1.1 รอยละของการ 1.1.1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง
1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากําลัง
และแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับพันธกิจ จัดทําแผนอัตรากําลัง
และทิศทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา 1.2.1 ไมนอยกวา 1 1.2.1.1 ประกาศการสรรหา
ครั้งตอปงบประมาณ บรรจุ/แตงตั้ง
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและความพรอมทางดาน
จิตใจในการเขาสูมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

√

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

มหาวิทยาลัยมีกรอบอัตรากําลังบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2560-2565)

-

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ
1. สนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. สรางระบบการเพิ่ม/ปรับคุณวุฒิใหไดคุณวุฒิและเงินเดือนที่สูงขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

2.1 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ
ขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับการลา
ศึกษาตอและขอทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาตอของบุคลากร

2.1.1 รอยละของ
มหาวิทยาลัยที่มี
ระเบียบ ประกาศ
ขั้นตอน และวิธีการ
เกี่ยวกับการลาศึกษา
ตอและขอทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาตอ
ของบุคลากร

2.1.1.1 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ
ประกาศ ขั้นตอน และ
วิธีการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ
และขอทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาตอของบุคลากร

√

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาตอ พ.ศ.
2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการฝกอบรม พ.ศ.
2562
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.
4. ประกาศ หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรภายใน พ.ศ.2561
5. ประกาศ หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนา
6. ประกาศ ขั้นตอนลาศึกษาตอ
7. ประกาศ ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากศึกษาตอ
เขาปฏิบัติราชการ
8. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
9. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนฝกอบรม - ศึกษาดู
10. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
11. ประกาศ ขั้นตอนการขอรับทุนทําวิทยานิพนธ
12. ประกาศ ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาตอ

2.2 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ
ขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับการลา
ศึกษาตอและขอทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาตอของบุคลากร

2.2.1 จํานวนบุคลากร 2.2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ที่ไดรับการสนับสนุน พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน
การศึกษา
ทุนการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น

√

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การให
ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใน
การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกรที่ 6 สิงหาคม
2564) จํานวน 12 ราย

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

2.2.2 จํานวนบุคลากร 2.2.2.1 การรายงานผลเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาใน ทุกภาคการศึกษา
ระดับที่สูงขึ้น

2.2.2.2 การรายงานสําเร็จ
การศึกษา

2.3.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ
2.3 มหาวิทยาลัยมีระบบแรงจูงใจเพื่อ 2.3.1 รอยละของ
รักษาบุคลากรใหอยูกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่มีระบบ การเพิ่ม/ปรับคุณวุฒิใหได
คุณวุฒิและเงินเดือนที่สูงขึ้น
แรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรใหอยูกับ
มหาวิทยาลัย

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2563
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

√

√

√

√

√

บุคลากรที่ลาศึกษาตอทุกคนจะตองรายงานผลมา
เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา ถา
บุคลากรไมรายงานผลการศึกษา ทางกองบริหารงาน
บุคคลจะทําหนังสือทวงตาม (แบบฟอรม กบบ.313
แบบรายงานผลการศึกษา)

√

√

√

√

√

√

บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาจะตองรายงานผล
การศึกษามาเพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อที่จะ
ดําเนินการตอไป ถาบุคลากรไมแจงสําเร็จการศึกษา
ทางกองบริหารงานบุคคลจะทําหนังสือทวงตาม
(แบบฟอรม กบบ.314 แบบรายงานสําเร็จการศึกษา)

√

√

√

√

√

√

มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการหาแนวทาง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเพิ่ม/ปรับคุณวุฒิใหไดคุณวุฒิ
และเงินเดือนที่สูงขึ้น

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานทางวิชากรและทําตําแหนงทางวิชาการ
กลยุทธ
1. สนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและมีตําแหนงทางวิชาการ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

3.1 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี
ตําแหนงทางวิชาการและผลิตผลงาน
ทางวิชาการที่มีมาตรฐานและเปน
ประโยชนตอทั้งมหาวิทยาลัย สังคม
และประเทศชาติ

3.1.1 จํานวนบุคลากร 3.1.1.1 การขอกําหนด
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงทางวิชาการ

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

√

√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่
2280/2564 เรื่อง แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จํานวน
1 ราย
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่
12398/2564 เรื่อง การแตงตั้งและการใหไดรับ
เงินเดือนตําแหนงตางมาตรา 18(ก) แหง
พระราชบัญญัติขาราลการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2564 จํานวน 1 ราย

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ขีดความสามารถรวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและความมั่นคงกาวหนาในสายงานอาชีพ
กลยุทธ
1. สรางระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

4.1 รอยละของหนวยงานที่มี
แผนพัฒนารายบุคคล

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

4.1.1 รอยละของ
หนวยงานที่มี
แผนพัฒนารายบุคคล

4.1.1.1 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล

√

√

√

√

√

√

มหาวิทยาลัยใหคณะและหนวยงานจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปจะนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

4.1.2 รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรู ทักษะ
การปฏิบัติงาน ตาม
สมรรถนะ/ภารกิจหลัก/
นโยบาย

4.1.2.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ (การ
บริการ การทํางานเปนทีม
คุณธรรมจริยธรรมและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ)

√

√

√

√

√

√

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

4.1.2.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามภารกิจหลัก/ตาม
นโยบาย (ดานการสอน
วิชาการ การบริหารงาน
วิชาการ การวิจัย ดาน
งบประมาณ พัสดุ การจัดทํา
แผน การบริหารงานบุคคล
การเงิน บัญชี ฯลฯ)

√

√

√

√

√

√

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ เชน โครงการฝกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปงบประมาณ ซึ่งผูเขารับการอบรมประกอบไปดวย
เจาหนาที่พัสดุของคณะ ศูนย/สํานัก/สถาบัน กอง และ
ฝายตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารวมอบรม
ไดรับความรู ความเขาใจเบื้องตน เกี่ยวกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่พัสดุ
การบริหารงานพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ การรายงาน
พัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ และทราบถึง
หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุของหนวยงาน
ของรัฐ เรียนรูขอปญหาการบริหารงานพัสดุ การแกไข
ปญหา อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานบริหารพัสดุ และ
ไดนําความรูที่ไดไปใชในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

4.1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะ
และความรูบุคลากรทางดาน
วิจัย

√

√

√

√

√

√

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ

4.1.2.4 โครงการพัฒนาความรู
ทักษะ ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

√

√

√

√

√

√

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

4.2 บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
มั่งคงและความกาวหนาในสายอาชีพ

4.2.1 รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการ
สงเสริมความกาวหนา
ในสายงาน

4.2.1.1 การจัดโครการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

4.2.1.2 การจัดสรรทุน
สนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษา
ตอในประเทศและตางประเทศ
4.2.1.3 การจัดสรรทุนสําหรับ
ทําวิทยานิพนธ
4.2.1.4 การจัดสรรทุน
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
4.2.1.5 การจัดสรรทุนการเขา
รวมประชุม การฝกอบรม การ
ดูงานและการสัมมนาทาง
วิชาการ

√

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

√

√

√

√

√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ เชน โครงการอบรมการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย
นานาชาติ ในวันที่ 10 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การให
ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 (ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564)
จํานวน 12 ราย

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : เสริมสรางการบริหารจัดการตามหลักธรรมธิบาลและเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
กลยุทธ
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

5.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมธิบาล

5.1.1.1 โครงการใหความรู
5.1.1 ระดับ
ความสําเร็จในการนํา เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน
หลักธรรมาภิบาลมาใช การทํางาน
ในการบริหารจัดการ

5.1.2 รอยละความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล

√

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

กองบริหารงานบุคคลไดประชาสัมพันธ 1. คูมือ
จริยธรรมและจรรณยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 2.คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ใหทุกคณะและหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยทราบ และเผยแพรผานทางเว็บไวต
http://personnel.uru.ac.th/
อยูระหวางดําเนินการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

5.1.3 จํานวนขอ
รองเรียนในการ
กระทําความผิด
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

5.1.3.1 จัดทําคูมือจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

√

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

√

√

√

√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

อยูระหวางดําเนินการ

5.1.3.2 โครงการสงเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ใหแกบุคลากร
5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานบุคคลทุกระดับอยาง
โปรงใสและเปนธรรม

5.2 รอยละของ
มหาวิทยาลัยที่มีการ
ประกาศหลักเกณฑ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากร
ทราบกอนการประเมิน

5.2.1 การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สะทอนถึงผลงานและ
สมรรถนะของบุคลากร

1. คูมือจริยธรรมและจรรณยาบรรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 2.คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

√

√

1.ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2554 2.
มหาวิทยาลัย ประกาศ
แนวปฏิบัติในการสงแบบประเมินและการพิจารณา
ความดีความชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(ครั้งที่๒)

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคลากร
กลยุทธ
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.

6.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดลอมใน
การทํางานและสุขภาวะอยางมี
ประสิทธิภาพ

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

√

√

√

√

√

6.1.1.2 โครงการนันทนาการ
สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

6.1.1.3 โครงการสงเสริมสุข
ภาวะของบุคลากร

√

√

√

√

√

√

6.1.1 จํานวนกิจกรรม 6.1.1.1 โครงการเสริมสราง
มหาวิทยาลัยแหงความสุข
โครงการที่สงเสริม
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ เชน 1. อธิการดีและทีมผูบริหารเขาพบ
บุคลากรคณะครุศาสตร วันที่ 5 เมษายน 2564
2. อธิการดีและทีมผูบริหารเขาพบ บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ วันที่ 17 เมษายน 2564
3. อธิการดีและทีมผูบริหารเขาพบ บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร วันที่ 21 เมษายน 2564
4. โครงการ “ บริการดวยใจ กาวไกลทั้ง มรอ. ”เพื่อ
สรางทัศนคติที่ดี และ service Mind ในการบริการดวยใจที่
ยั่งยืนวิทยากรโดย ดร.อรรจน สีหะอําไพวันพฤหัสบดีที่ 5
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.ผานทาง Application
ZOOM ณ หองอบรมที่สวนราชการของทานจัดเตรียม
(กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ณ หองประชุมพิชัยสัมมนา
(FMS 102) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ)

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.
6.1.1.4 โครงการสงเสริม
ความสัมพันธ/บําเพ็ญประโยชน
(จิตสาธารณะ)

6.1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 6.1.2 ระดับความพึง
ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พอใจของบุคลากรที่มี
มหาวิทยาลัย
ตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมหาวิทยาลัย
6.1.3 มีสวัสดิการเพิ่มเติม/ปรับปรุง
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากที่
กฏหมายกําหนด

6.1.3 มีสวัสดิการ
เพิ่มเติม/ปรับปรุง
ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจากที่
กฏหมายกําหนด

6.1.3.1 จัดสวัสดิการ/สิ่งจูงใจ
และการกําหนดผลตอบแทนให
เหมาะสมกับความรูและ
ความสามารถ

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ

√

√

√

√

√

√

มหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
- มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการให
พนักงานมหาวิทยาลัยเขารวมเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพยจัดการกอง ไทย
พาณิชย จํากัด
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม (how to)
เม.ย.
√

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)
ปงบประมาณ 2564
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
√
√
√
√

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.
√

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกคาชวยเหลือครอบครัวสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกคาดํารงชีพหลังเกษียณอายุสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

