ติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ต่อเนือ่ งในปี 2563

งานบริหารบุคคล
(ทิพย์รัมภา)และทุกสังกัด

-

จัดสรรอัตรากาลังได้ครบทุกอัตราว่าง และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562)

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ด้านโครงสร้างและการบริหารอัตรากาลัง
1.1 วิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชการและสาย
สนับสนุนวิชาการ

ระดับคุณภาพของรายงานการวิเคราะห์
กรอบอัตรากาลังอยูใ่ นระดับดี

1.2 จัดสรรอัตรากาลังประจาปี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดสรร
อัตรากาลังประจาปีภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ

ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ
(ตุลาคม -ธันวาคม)

ระบบการจัดการสารสนเทศงานบุคคลมี
ความปลอดภัย ร้อยละ 100
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการสรรหาและ
คัดเลือกภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

100%

2 ด้านการจัดการสารสนเทศในงานบุคคล
3 ด้านสรรหาและคัดเลือก

ระดับดี

ระบบมีความปลอดภัยในการทางาน 100 %

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 1. ผลการสรรหาแลคัดเลือกปีงบประมาณ 2562 (ระหว่าง
ของอัตราทีว่ ่าง
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ได้ร้อยละ 48.81
ของอัตราว่าง

4 ด้านการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน

จานวนบุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการบริหารผลการ
ปฏิบตั ิงานร้อยละ 100 เนือ่ งจากไม่มีข้อร้องเรียน

5 ด้านการบริหารค่าตอบแทน

จานวนบุคลากรได้รับค่าตอบแทนตาม
กาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

6 ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

บุคลากรได้รับด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆตามสิทธิของบุคลากรแต่ละ
ประเภทร้อยละ 100

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2562
ในภาพรวมของการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละเดือนเป็นไป
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ในการในส่วนของการเลื่อน
เงินเดือนไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดรายละเอียดดังนี้
1) ผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกาหนดเวลา ในรอบเดือน
เมษายน 2562 จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48
2) ผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน
100%
มหาวิทยาลัยฯ ดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสิทธิของบุคลากรที่
ได้จัดทาเป็นประกาศ ระเบียบ ร้อยละ 100 และ
ข้าราชการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆตาม
สิทธิตามข้อกาหนดของกฎหมาย ร้อยละ 100 %

เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

งานบริหารบุคคล
1.2-01 คาสั่งทีแ่ ต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
คุณทิพย์รัมภา และทุกสังกัด (ร่าง)จัดสรรอัตรากาลัง
'1.2-02 เอกสารการจัดสรรอัตรากาลังที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1.2-03 มติสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการ
จัดสรรอัตรากาลัง
งานบริหารบุคคล
(คุณสุนดิ า)
งานบริหารบุคคล
(คุณเสาวนีย์)

งานบริหารบุคคล
(คุณมาลี) และทุกสังกัด

3-04 สรุปผลการสรรหาคัดเลือกระหว่าง 1
ตุลาคม 61-31 มีนาคม 2563
3-05 เอกสารการประกาศรับสมัครบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
-

งานบริหารบุคคล(คุณมาลี) 5-06 รายงานสถิติการออกคาสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย

กองนโยบาลและแผน

-

ติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน

8 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมในการทางานได้รับการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน
พัฒนาให้มีความเรียบร้อยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ของพืน้ ที่
บริเวณโดยรอบของอาคารเรียนต่างๆทัง้ หมดของ
80 ของบริเวณอาคารเรียนและสานักงาน
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 100

บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้างอิง
รองอธิการบดีทไี่ ด้รับ 7-07 รายงานปรับภูมิทศั น์ให้เอื้อต่อการ
มอบหมายและงานอาคาร เรียนการสอน
สถานทีฯ่

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
ร้อยละ 76.60

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดสรรงบประมาณให้ทกุ ปีงบประมาณ ทัง้ นี้
ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่าง 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 62 )
ผลการพัฒนาสายวิชาการร้อยละ 64.31 สายสนับสนุน
วิชาการ ร้อยละ 53.46

เป็นไปตามเป้าหมาย

งานบริหารบุคคล
(คุณทิพย์รัมภา)

9.1-09-รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2562
(ระหว่าง 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 62 )

9.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
การศึกษา

เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อย ปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสายวิชาการ ได้รับตาแหน่ง
ละ 2 ต่อปี
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 8.67 ของบุคลากรทีย่ งั ไม่ได้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น

เป็นไปตามเป้าหมาย

งานบริหารบุคคล
(คุณมาลี)

9.2-09 รายงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

9.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
ตาแหน่งสูงขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
การศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับ
ต่อปีการศึกษา
ตาแหน่งเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 0.79 ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

งานบริหารบุคคล
(คุณวันชัย)

9.3-11 คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น

เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และหน่วย
ตรวจสอบภายใน

10-12 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพของ 9.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า
บุคลากร
ร้อยละ 50 ต่อปีงบประมาณ

10 ด้านธรรมการภิบาลในการบริหารบุคคล

ผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเป้าหมาย

คะแนนประเมิน ITA อยูใ่ นระดับดีมากขึ้นไป

ระดับดีมาก

ปีงบประมาณ 2562 ได้ผลระแนน 86.94 คะแนน ระดับ
ดีมาก

8-.08 สรุปผลระดับความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ

