รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
กองบริหารงานบุคคล (รอบ 12 เดือน)
ขั้นตอน/
กิจกรรม
1.การวางแผน
อัตรากำลัง

กิจกรรม/โครงการ
กรอบอัตรากำลังที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย
100

ผลการ
ดำเนิน
งาน
100

รายละเอียดการดำเนินงาน
กองบริหารงานบุคคลรับผิดชอบใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆได้
ดำเนิ น การตามประกาศการรั บ
สมั ค รและตามคุ ณ สมบั ต ิ ข อง
ผู ้ ส มั ค รที ่ ไ ด้ ร ั บ ประกาศไว้ ใ น
ประกาศรับสมัครในการเกณฑ์
ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบ
คัดเลือก

หลักฐาน

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร

2.การสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง

ร้อยละความสำเร็จของการ
สรรหาบุคคลเข้าทำงานได้
ตามประกาศฯ

≥80

100

แบบสรุปการสรรหาและ ไม่มีบุคคลมาสมัคร
คัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการคัดเลือก
ในบางตำแหน่งและ
ไม่ผา่ นการสอบ
คัดเลือก

3.การอบรมและ
การพัฒนา
บุคลากร

3.1ร้อยละของบุคลากรที่ได้
นำความรู้หรือทักษะจากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ร้อยละของผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ
การอนุมัติ

80

100

ในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากร
ได้เข้ารับการอบรมตามแผน

70

100

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
เดื อ น ตุ ล าคม 2563 ถึ ง 30 ทุนอุดหนุนการศึกษา
กั น ยายน 2564 กองบริ ห ารงาน
บุคคลโดย

สรุปรายงานการพัฒนา
ตนเอง

เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์และ
ขยายระยะเวลา
การเปิดรับสมัคร

ขั้นตอน/
กิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ

4.การประเมินผล ร้อยละของหน่วยงานที่
การปฏิบัติงาน
ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
5.การบริหาร
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
ค่าตอบแทน
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างตาม
เกณฑ์

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดำเนิน
งาน

100

100

100

100

รายละเอียดการดำเนินงาน

หลักฐาน

ฝ่ า ยกองทุ น พั ฒ นาบ ุ ค ล า กร
ดำเนินการเสนออนุมัติทุนอุดหนุน
การศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี ผู้
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย เป็นบุคลากร
สายวิชาการและได้รับการอนุมัติ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทั้ง 3 ราย
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ คำสั่งมหาวิทยาลัย
ของบุคลากร
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลนำผลการ
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมา ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง
พิจารณาบริหารค่าตอบแทน
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ค่าจ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

6.การธงรงรักษา
และสร้าง
แรงจูงใจ

7.การจัดทำ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า

≥100

ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน
การประเมินเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุนวิชาการ

80

100

100

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
1.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น และได้มี
การมอบรางวั ล พร้ อ มประกาศ
เกี ย รติ ค ุ ณ เพื ่ อ เป็ น ขวั ญ และ
กำลังใจให้กับบุคลากรที่ได้รับการ
คัดเลือก
2.จัดสรรเงินรางวัล (โบนัส) ให้แก่
บุคลากร ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ด ำ เ นิ นกา ร ให ้ บ ร ิ ห า ร ใ ห้
คำปรึกษา อำนวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจาก
สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม แล ะสิ ท ธิ
เบิ ก จ่ า ยตรงของ ลู ก จ้ า งประจำ
และข้ า ราชการ ในส่ ว นของการ
ให้บริการด้านบำเหน็จบำนาญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กอง
บริ ห ารบุ ค คลได้ ด ำเนิ นกา ร
จัดโครงการเตรียมความพร้อมใน
การเข้ า สู ่ ต ำแหน่ ง ที ่ ส ู ง ขึ ้ น ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และมีผู้ขอ
ประเมินค่างานผ่านจำนวน 24 คน
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 คน
และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอ
ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ
จำนวน 4 คน

ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ผลการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๔

ใบรับคำขอรับประโยชน์
ทดแทน (กองทุน
ประกันสังคม)

คำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา โครงการศึกษา
มหาวิทยาลัยให้เป็น ต่อในระดับที่
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน สูงขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น

ร้อยละของผู้ขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติ

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการในการ
จัดเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าร่วมโครงการ

เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา

เป้า
หมาย
≥70

บุคลากรทุกระดับมี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ มีทักษะ ความรู้
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

การเตรียมความ
พร้อมของ
บุคลากรสาย
วิชาการในการ
เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทาง
วิชาการ
โครงการพัฒนา
บุคลกรสู่มือ
อาชีพ

≥95

ผลการ
ดำเนิน
รายละเอียดการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
งาน
100 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร
2563 ถึง 30 กันยายน 2564 กองบริหารงาน
กองบริหารงานบุคคล
บุ ค คล โดยฝ่ า ยกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร
สำนักงานอธิการบดี
ดำเนินการเสนออนุมัติทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
โดยมีผู้เสนอขอรับทุน อุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น
จำนวน 3 ราย เป็นบุคลากรสายวิชาการและ
ได้รับการอนุมัติทุน การศึกษาในระดับปริญญา
เอกทั้ง 3 ราย
59
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เสนอตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล
ทางวิชาการ 95 คน และมีผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ จำนวน 59 คน

≥98

99.50

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 จากรายงาน
ตัวชีว้ ัดที่1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา คิดเป็นร้อย 28.70

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรกองบริหารงาน
บุคคลสำนักงานอธิการบดี

