ติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชีวดั

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์

ผู้รบั ผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

1 ด้านโครงสร้างและการบริหารอัตรากาลัง
1.1 วิเคราะห์อตั รากาลังสายวิชการและ
สายสนับสนุนวิชาการ

ระดับคุณภาพของรายงานการวิเคราะห์
กรอบอัตรากาลังอยูใ่ นระดับดี

1.2 จัดสรรอัตรากาลังประจาปี

สภามหาวิทยาลัยอนุมตั กิ ารจัดสรร
อัตรากาลังประจาปีภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ
ระบบการจัดการสารสนเทศงานบุคคลมี
ความปลอดภัย ร้อยละ 100
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการสรรหาและ
คัดเลือกภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

2 ด้านการจัดการสารสนเทศในงานบุคคล
3 ด้านสรรหาและคัดเลือก

4 ด้านการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน

5 ด้านการบริหารค่าตอบแทน

6 ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ

จานวนบุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการ
บริหารผลการปฏิบตั งิ านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80
จานวนบุคลากรได้รับค่าตอบแทนตาม
กาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

บุคลากรได้รับด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ตา่ งๆตามสิทธิของบุคลากรแต่ละ
ประเภทร้อยละ 100

อยูร่ ะหว่างดาเนินการวิเคราะห์อตั รากาลัง 4 ปี อยูร่ ะหว่าง
งานบริหารบุคคล
(2563-2566)
ดาเนินการในปี (ทิพย์รัมภา)และทุกสังกัด
2562
ไตรมาสแรกของ
จัดสรรอัตรากาลังได้ครบทุกอัตราว่าง และได้
ไม่บรรลุ
งานบริหารบุคคล
ปีงบประมาณ
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
(ทิพย์รัมภา) และทุกสังกัด
(ตุลาคม -ธันวาคม)
2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
ระบบมีความปลอดภัยในการทางาน 100 %
บรรลุ
งานบริหารบุคคล
100%
(คุณสุนดิ า)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ไม่บรรลุ
งานบริหารบุคคล
ผลการสรรหาแลคัดเลือกได้ร้อยละ 48.81 ของ
ของอัตราทีว่ า่ ง
(คุณเสาวณีย)์
อัตราว่าง
ระดับดี

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

บุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการบริหารผล
การปฏิบตั งิ านร้อยละ 100 เนือ่ งจากไม่มขี อ้
ร้องเรียน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 1) ผลค่าตอบแทนเดือน ณ เมษายน 2561
ร้อยละ 6.50 (23 คน)
2)ผลค่าตอบแทนเดือน ณ ตุลาคม 2561 ร้อย
ละ 0 (0 คน)
มหาวิทยาลัยฯ ดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยให้
100%
ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆตาม
สิทธิของบุคลากรทีไ่ ด้จดั ทาเป็นประกาศ
ระเบียบ ร้อยละ 100 และข้าราชการได้รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆตามสิทธิตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย ร้อยละ 100 %

-

001.1 และ001.2

002-01-002-06

บรรลุ

งานบริหารบุคคล(คุณมาลี)
และทุกสังกัด

008.1-008.2

ไม่บรรลุ

งานบริหารบุคคล(คุณมาลี)

-

เป็นไปตาม กองนโยบาลและแผน
เป้าหมาย

-

ติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ตัวชีวดั
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
7 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางานได้รับการพัฒนา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ให้มคี วามเรียบร้อยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของพืน้ ทีป่ รับปรุง 40 จุด มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการสร้างสภาพแวดล้อม
การทางานบริเวณโดยรอบของอาคารเรียน
ของบริเวณอาคารเรียนและสานักงาน
ต่างๆทัง้ หมดของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
2561 คิดเป็นร้อยละ 100
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพันภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
9 ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ 9.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของบุคลากร
ละ 50 ต่อปีงบประมาณ
9.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับตาแหน่งทาง เพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
2 ต่อปีการศึกษา(ส.ค.วิชาการเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
ก.ค.)
การศึกษา

10 ด้านธรรมการภิบาลในการบริหารบุคคล

ร้อยละ 81.16

ร้อยละ 80.36

ผลสัมฤทธิ์
ผู้รบั ผิดชอบ
เป็นไปตาม รองอธิการบดีทไี่ ด้รับ
เป้าหมาย มอบหมายและงานอาคาร
สถานทีฯ่

บรรลุ

บรรลุ

004

งานบริหารบุคคล
(คุณพณกฤษ)
งานบริหารบุคคล
(คุณสวงค์และคุณมาลี)

005

ไม่บรรลุ

งานบริหารบุคคล
(คุณพณกฤษ)

007

บรรลุ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และหน่วย
ตรวจสอบภายใน

-

บรรลุ
ร้อยละ 2.23

ปีการศึกษา 2561 น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ต่อ
การศึกษา
9.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีตาแหน่ง
ปีการศึกษา
สูงขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ต่อปีการศึกษา
ระดับดีมาก ในปี 2560 สาหรับปีงบประมาณ
คะแนนประเมิน ITA อยูใ่ นระดับดีมากขึน้ ไป
ระดับดีมาก
2561 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ผูอ้ านวยการสานักงาน
อธิการบดี

เอกสารอ้างอิง
003

006

