
ผลการด าเนินงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง       

1.1.1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

100 บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลและ

สุขภาพ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-       

2.1การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1.1 อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์
และก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงาน สรรหา 
การบรรจุ แต่งตั้ง  

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของหน่วยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลที่เข้าร่วม
อบรม 

≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล ของวิทยาลัย

พยาบาลและ
สุขภาพ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-   



 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.2.2 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าท างานได้ตาม
ประกาศ 

≥80 บุคลากรภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-   

2.ระบบการพัฒนา(Training &Development) 

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ด าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

-   

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

4.1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

เพ่ือด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าตอบแนของ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลกรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์ 

100 บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

-   

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 



 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

5.1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม 

ร้อละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมอบรม 

≥80 บุคลากร วิทยาลัยฯ
ที่ข้ึนทะเบียนเป็น

ผู้ประกันตน 

ตุลาคม – 
กันยายน 

-  
 
 
 
 

 

 

6.ระบบการธ ารงรักษา 

6.1 การสร้างแรงจูงใจ 

6.1.1 การสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดสรรเงินรางวัล 

เพ่ือด าเนินการจัดสรร
เงินรางวัลส าหรับ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัล
ตามเกณฑ์ 

100 บุคลากรวิทยาลัยฯ ธันวาคม 2565 - 
 

  

6.1.2 การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

เพ่ือเป็นการสร้างเสริม 
ยกย่อง เป็นขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จของ
การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

≥80 บุคลากรวิทยาลัยฯ พฤศจิกายน 2565 
–ธันวาคม 2566 
 

-   

6.2 การจัดเส้นทางความก้าวหน้า 



 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

6.2.1 การปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกาศเกีย่วกับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงประกาศ
เกี่ยวกับการเข้าสู่
ต าแหน่งของบุคลากร
สานสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละของประกาศท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

≥80 บุคลากรวิทยาลัยฯ ตุลาคม  –
กันยายน 
 

-   

6.2.2 การจัดท ากรอบอัตราก าลัง
การเข้าสูต่ าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เพ่ือให้มหาวิทยลัยมี
กรอบอัตราก าลังการ
เข้าสู่ต าแหน่งของ
บุคลากร 

ร้อยละของหน่วยงานที่
จัดส่งกรอบอัตราก าลัง
การเข้าสู่ต าแหน่งของ
บุคลากร 

100 บุคลากรวิทยาลัยฯ ตุลาคม  –
กันยายน 
 

-   

6.3.3 โครงการพัฒนาผลงานและ
เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการยื่นของ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

≥20 บุคลากรวิทยาลัยฯ ตุลาคม  –
กันยายน 
 

   

 


