แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยตรวจสอบภายใน
ได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้น
เพื่อให้ บุคลากรของหน่ วยตรวจสอบภายในมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ปฏิบัติ งานอย่างมีความสุ ข
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความก้าวหน้า มั่นคงในวิชาชีพ การจัดทา
แผนบริหารทรัพยากรฉบับนี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ไว้อย่างชัดเจนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยแผนดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางานอย่างมีความสุข ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องค์กร

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(ระดับความผูกพัน)
ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)

ค่าเป้าหมาย
≥ 4.00

≥ 4.00

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงาน
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
2.เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร
มีระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยกาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีการสร้างเครือข่ายด้านงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดตามโครงการที่กรมบัญชีกลางกาหนดอย่าง
ต่อเนื่อง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามสายงาน
1.5 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน (Development Goals)
1.6 ข้อมูลบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาคผนวก
ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ค บันทึกขออนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินการสรรหา คัดเลือก
และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งใส่ใจพัฒนา บารุงรักษาให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และ ให้สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การที่องค์กรจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงานจาเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งใน
การบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่ง
ถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งดาเนินการธารง
รักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทางาน จากความสาคัญและความจาเป็นในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยตรวจสอบภายในจึงกาหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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1.2 โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

อธิการบดี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

อธิการบดี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานจัดประชุม
3. งานการเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน
4. งานพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน
5. งานบุคลากร
6. งานแผนงานและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
7. งานการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
8. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
หน่วยตรวจสอบภายใน
9. งานตรวจทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล
1.งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
ความเสี่ยง (ปส.)
2. งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน
3. งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน
4. งานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด
5. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
6. งานตรวจสอบการดาเนินงาน
7. งานตรวจสอบสารสนเทศ
8. งานตรวจสอบการบริหาร
9. งานติดตามผลการตรวจสอบภายในตาม
ข้อเสนอแนะ
10. งานบริการให้คาปรึกษา
11. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
12. งานจัดทาแบบประเมินตนเองของส่วนราชการ
(กรมบัญชีกลาง)
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามสายงาน
กรมบัญชีกลางกาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐต้องเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ( Certified Government Internal Auditor - CGIA )
ซึ่งประกอบด้วย 10 วิชา ดังนี้
1. หลักสูตร Fundamental
2. หลักสูตร Intermediate จานวน 4 ด้าน
- ด้าน Financial and Compliance
- ด้าน Performance Operation and Management
- ด้าน Information Technology
- ด้าน Consulting
3. หลักสูตร Advanced จานวน 4 ด้าน
- ด้าน Financial and Compliance
- ด้าน Performance Operation and Management
- ด้าน Information Technology
- ด้าน Consulting
4. หลักสูตร Comprehensive
ผลการดาเนินงานจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม ดังนี้
รายชื่อ

1. นางปราณีพร

บุญประภาศรี

2. นางสาวพิมชนก แดงโคนา
3. นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล
4. นางสาวสุธันยา

พุทธา

5. นายวรพันธุ์

นิลสาราญจิต

6. นายพีร

ปัทม์กชกร

รายชื่อ

1. นางปราณีพร

บุญประภาศรี

หลักสูตร
Fundamental

ด้าน
Financial and
Compliance















ด้าน
Financial and
Compliance

หลักสูตร Intermediate
ด้าน
ด้าน
Performance
Information
Operation
Technology
And
Management








หลักสูตร Advanced
ด้าน
ด้าน
Performance
Information
Operation
Technology
And
Management

4. นางสาวสุธันยา

พุทธา

5. นายวรพันธุ์

นิลสาราญจิต

6. นายพีร

ปัทม์กชกร
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
(1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร
(2) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
(3) ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
(1) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความพอเพียงและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายในฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจาปี
(4) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อหน่วยรับตรวจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
(1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
(2) คุณธรรม (Moral)
(3) เครือข่าย (Partnership)
(4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
(5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า "ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์"
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
เป็นองค์กรสร้างความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
รู้เขา รู้เรา
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ปรึกษา แนะนา ให้ความเชื่อมั่น
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
มีจุดยืนที่มั่นคง
1.5.9 เป้าหมายการหน่วยตรวจสอบภายใน
(1) หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งพัฒนามาตรฐานงานตรวจสอบภายใน สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
(2) หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.6 ข้อมูลบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

1

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
ป.ตรี ป.โท
-

-

รวม
-

ต่า
กว่า
ป.ตรี
-

พนง.(งปม.เงินรายได้)
ป.ตรี ป.โท ป.
เอก
-

-

-

รวม
-

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่า ป.ตรี ป.โท
กว่า
ป.ตรี
5
1

รวม
6

พนง.ราชการ
ต่า ป.ตรี ป.โท
กว่า
ป.ตรี
-

รวม
-

ลจ.ชั่วคราว
ต่า ป.ตรี
กว่า
ป.ตรี
-

รวม
-

ต่า
กว่า
ป.ตรี
-

ลจ.ประจา
ป.ตรี ป.โท
-

-

รวม

ผลรวม
ทั้งหมด

-
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ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1.หน่วยตรวจสอบภายในสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
2.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมี
ค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย และ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความเจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยมีการ
จัดสรรเงินเพื่อพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมอย่างชัดเจน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2.1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงาน
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
2.2.2.เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องค์กร

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(ระดับความผูกพัน)
ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)

ค่าเป้าหมาย
≥ 4.00

≥ 4.00

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1.หน่วยตรวจสอบภายในทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี ( ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.กาหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.5 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)
1.1 การวางแผนอัตรากาลัง
1.1.1 จัดทากรอบ
อัตรากาลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย

เพื่อทบทวนและ
จัดทากรอบ
อัตรากาลัง ให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การจัดทากรอบ
อัตรากาลัง

100

100

100

100

100

บุคลากรหน่วย ตุลาคม –
ตรวจสอบภายใน กันยายน

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
(มหาวิทยาลัยยัง
ไม่มีนโยบายให้
อัตรากับหน่วย
ตรวจสอบภายใน)

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลทีเ่ ข้า
ร่วมอบรม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ผู้ปฏิบัติงานด้าน ตุลาคม –
บุคคล ของหน่วย กันยายน
ตรวจสอบภายใน

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าทางานได้
ตามประกาศ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

บุคลากรภายนอก ตุลาคม –
มหาวิทยาลัย
กันยายน

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
1.2.1 อบรมชี้แจง
หลักเกณฑ์และ
กาหนดมาตรฐาน
การดาเนินงาน
สรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง
1.2.2 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
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เป้าหมายของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)
2.1

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

100

100

100

100

100

บุคลากรของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ตุลาคม –
กันยายน

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

ตุลาคม –
กันยายน

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

มกราคม –
มีนาคม

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน
4.1

การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน

-

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1

การสร้างความรู้
ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ กองทุน
ประกันสังคม

-
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เป้าหมายของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

6.ระบบการธารงรักษา
6.1

การสร้างแรงจูงใจ

6.1.1 การจัดสรรเงิน
รางวัล

-

-

-

-

-

-

-

-

ธันวาคม

-

6.1.2 การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น

-

-

-

-

-

-

-

-

พฤศจิกายน –
มกราคม

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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เป้าหมายของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ

6.2

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

ตุลาคม –
กันยายน

-

-

-

-

-

-

-

ตุลาคม –
กันยายน

-

-

-

-

-

-

-

ตุลาคม –
กันยายน

-

การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า

6.2.1 การปรับปรุง
ข้อบังคับและ
ประกาศเกีย่ วกับ
การเข้าสูต่ าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

-

6.2.2 การจัดทากรอบ อัตรากาลังการเข้า
สู่ตาแหน่งของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

6.2.3 โครงการพัฒนา
ผลงานและเพิ่ม
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

-

-

-

-
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)
1.1 การวางแผนอัตรากาลัง
1.1.1 จัดทากรอบอัตรากาลัง
เพื่อทบทวนและจัดทา
ร้อยละความสาเร็จในการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย กรอบอัตรากาลัง ให้
จัดทากรอบอัตรากาลัง
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตรากาลังของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

100

บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ตุลาคม 2563 ของหน่วยตรวจสอบ กันยายน 2564
ภายใน

-

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

-

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
2.1

2.2

อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์
และกาหนดมาตรฐาน การ
ดาเนินงาน สรรหา การ
บรรจุ แต่งตั้ง
การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบุคคล
ของหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบตั ิงาน

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลที่เข้าร่วมอบรม

≥80

ร้อยละของการสรรหาบุคคล
เข้าทางานได้ตามประกาศ

≥80

บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)
3.1

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ 2564

11

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของหน่วยงานที่
ดาเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน

100

บุคลากรของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ตุลาคม –
กันยายน

-

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

-

-

ตุลาคม –
กันยายน

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

-

-

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน
4.1

การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และค่าตอบแทน

-

-

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1

การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม

-

-
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

6.ระบบการธารงรักษา
6.1

การสร้างแรงจูงใจ

6.1.1 การสร้างแรงจูงใจด้วยการ
จัดสรรเงินรางวัล

6.1.2 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น -

6.2

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 2563 –
มกราคม 2564

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า

6.2.1 การปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกาศเกีย่ วกับการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

-

-
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กิจกรรม/โครงการ
6.2.2 การจัดทากรอบ
อัตรากาลังการเข้าสู่
ตาแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

6.2.3 โครงการพัฒนาผลงาน
และเพิ่มตาแหน่งทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค์โครงการ
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-

-

-

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย

-

-

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

-

-

-

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

-

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ
เพื่ อ ให้ เ กิด การประสานความร่ ว มมื อในการจั ดท าโครงการ/กิ จกรรมให้ ส าเร็จ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ยุ ทธศาสตร์ และ
เป้ าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ ของหน่ วยตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒ นาการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทาแนวทางการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้
ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อสร้ างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่ว มกันอย่างเป็น
รูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกไตรมาส พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

17

ภาคผนวก
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ก

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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20

21

ข

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาพประกอบกิจกรรม
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ค บันทึกขออนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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