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ค าน า 
 

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม “ประกาศนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศสาตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  ประกอบด้วย  
นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร และนโยบายความสัมพันธ์                     
และผูกพันภายในองค์กร  ทั้งนี้แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  และประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
                งานบริหารงานบุคคล 
                             กุมภาพันธ์ 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม “ประกาศนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล” ในประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2547 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง การวางแผนอัตราก าลังจะด าเนินการด้วยวิธีการศึกษาค านวณเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานในรูป (Full Time 
Equivalent) จากนั้นวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคลากรในสายงานเพ่ือการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานในเบื้องต้นและทบทวนอัตราก าลัง  
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีที่มีการปรับกระบวนงานหลักหรือมีกระบวนงานใหม่จะใช้การค านวณเวลาที่ใช้ในแ ต่ละขั้นตอน ของ
กระบวนงานตามหลักการของ Full Time Equivalent 
 2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก การสรรหาจะเกิดขึ้นหลังจากการประเมินความต้องการของต าแหน่ง ความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของต าแหน่ง กระบวนการสรรหา
จะต้องสอดคล้องกับการวางแผนอัตราก าลังของส านักงาน กระบวนการสรรหาจะต้องถูกจัดท าโดยผู้ที่รู้วิธีการจัดท าการสรรหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การคัดเลือกนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและได้บุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่ง 
 3. นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติและพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 

3.1 ประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใสเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่บุคลากรรับผิดชอบ และประเมินมีกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ 
ประกาศที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและให้คุณให้โทษและสร้างขวัญ
ก าลังใจที่เหมาะสม 

3.2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งบุคลากรสายผู้สอน
และสายสนับสนุน จัดท ากรอบอัตราก าลังส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนและอบรมสัมมนาเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น อบรมสัมมนาบุคลากรสาย
ผู้สอนเพื่อให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยสวัสดิการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารักษาพยาบาลตนเองรวม ถึงบิดามารดา คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค่าเล่าเรียนบุตร มีเงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงานและมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีชีวิตสภาพความเป็นอยู่ ที่ดี 
และเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยจรรยาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมตลอดจนถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการเป็นบุคลากรที่ดีอยู่เสมอ 

4. นโยบายความสัมพันธ์และผู้พันภายในองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
ทุกระดับรวมทั้งการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ และแลกเปี่ยนแนวคิดมุมมอง ตลอดจนการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากร มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอยู่เสมอส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมและจัด ให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคลากรเพ่ือให้มีความผูกพันระหว่างกันและองค์กร 
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2. แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
2.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568                
ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 6 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ 1: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
แผนงานที่ 2: จัดท าพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการส่งเสริมให้ศึกษาต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านการสอนในโลกยุควิถีใหม่ การวิจัยและการจัดท า

หลักสูตรระยะสั้น 
แผนงานที่ 3: จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 
แผนงานที่ 4: จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนพ.ศ. 2566-2569 
แผนงานที่ 5: จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้สอดคล้องกับอัตราก าลัง และคุณสมบัติของต าแหน่งงาน   
แผนงานที่ 6: จัดท าระบบสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
ล าดับ

ที ่
แผนพัฒนาบุคลากร เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

 ปี พ.ศ. 2565   ปี พ.ศ. 2566   ปี พ.ศ. 2567   ปี พ.ศ. 2568  
1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา         
1.1  แผนงานท่ี 1: การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชากร
ท่ีสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(2) คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชากร
ท่ีสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(2) คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชา
กรท่ีสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(2) คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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ล าดับ
ที ่

แผนพัฒนาบุคลากร เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

 ปี พ.ศ. 2565   ปี พ.ศ. 2566   ปี พ.ศ. 2567   ปี พ.ศ. 2568  
1.2  แผนงานท่ี 2: จัดท าพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการในด้านการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ      
การเพิ่มศักยภาพด้านการสอนในโลกยุค
วิถีใหม่ การวิจัย และการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในแต่
ละปีงบประมาณ 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ในแต่ละปีงบประมาณ 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ในแต่ละปีงบประมาณ 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การพัฒนาตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ในแต่ละปีงบประมาณ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ         

2.1  แผนงานท่ี 3: จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง
ระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 

(1) มีแผนกรอบอัตราก าลัง
ระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 
2566-2569 จ านวน 1 แผน 
(2) มีประกาศกรอบอัตราก าลัง
ระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

      

 2.2 แผนงานท่ี 4: จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนพ.ศ. 2566-2569 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในแต่
ละปีงบประมาณ 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ในแต่ละปีงบประมาณ 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ในแต่ละปีงบประมาณ 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ในแต่ละปีงบประมาณ 
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ล าดับ
ที ่

แผนพัฒนาบุคลากร เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

 ปี พ.ศ. 2565   ปี พ.ศ. 2566   ปี พ.ศ. 2567   ปี พ.ศ. 2568  
 2.3 แผนงานท่ี 5: จัดท าค าบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) ให้สอดคล้อง
กับอัตราก าลัง และคุณสมบัติของ
ต าแหน่งงาน   

(1) มีค าบรรยายลกัษณะงาน            
(Job Description) ให้สอดคล้อง
กับอัตราก าลัง และคุณสมบัติของ
ต าแหน่งงาน   
(2) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ทั้งสายบุคลากรและสาย
สนับสนุน 
(3) มีประกาศการสรรหา
บุคลากรที่ชัดเจน 

(1) มีค าบรรยายลกัษณะงาน            
(Job Description) ให้สอดคล้องกับ
อัตราก าลัง และคุณสมบัติของต าแหน่ง
งาน   
(2) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ทั้งสายบุคลากรและสายสนับสนุน 
(3) มีประกาศการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจน 

(1) มีค าบรรยายลกัษณะงาน            
(Job Description) ให้สอดคล้องกับ
อัตราก าลัง และคุณสมบัติของต าแหน่ง
งาน   
(2) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ทั้งสายบุคลากรและสายสนับสนุน 
(3) มีประกาศการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจน 

(1) มีค าบรรยายลกัษณะงาน            
(Job Description) ให้สอดคล้องกับ
อัตราก าลัง และคุณสมบัติของต าแหน่ง
งาน   
(2) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ทั้งสายบุคลากรและสายสนับสนุน 
(3) มีประกาศการสรรหาบุคลากรที่
ชัดเจน 

2.4  แผนงานท่ี 6: จัดท าระบบสารสนเทศใน
การติดตามตรวจสอบการขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

มีระบบระบบสารสนเทศใน
การติดตามตรวจสอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 1 ระบบ 

มีระบบระบบสารสนเทศในการติดตาม
ตรวจสอบการขอก าหนดต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 1 ระบบ 

มีระบบระบบสารสนเทศในการติดตาม
ตรวจสอบการขอก าหนดต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 1 ระบบ 

มีระบบระบบสารสนเทศในการ
ติดตามตรวจสอบการขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 1 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

2.2 โครงการและแผนงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  
 

ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดัความส าเร็จ โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา 

       

1.1  แผนงานที่ 1: การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชา
กรที่สูงขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
(2) คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
(3) บุคลากรสายวิชาการมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติงานและมีความ
ผูกพันในองค์กร 

(1) โครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชากรที่สูงขึ้น 
 

500,000 700,000 1,000,000 1,000,000 (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
(2) คณะทั้ง 5 คณะ 

(2) โครงการทุนสนับสนุนการท าต าราและ
เอกสารประกอบการสอน 

100,000 100,000 200,000 300,000 

(3) โครงการทุนสนับสนุนให้กับผู้ที่ได้รับ
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชากรที่
สูงขึ้น 

300,000 400,000 500,000 600,000 

1.2 แผนงานที่ 2: จัดท าพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการในด้านการส่งเสริมให้ศึกษาต่อการ
เพิ่มศักยภาพด้านการสอนในโลกยุควิถีใหม่ 
การวิจยั และการจัดท าหลกัสูตรระยะสัน้ 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การพัฒนาตามเปา้หมายไม่น้อยกวา่            
ร้อยละ 70 ในแต่ละปีงบประมาณ 
(2) บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพใน
การสอนตามแนวทางในศตวรรษที่ 21 
(3) บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพใน
การท าวจิัย การจดสิทธิบัตร 
 

(1) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โดยขอความร่วมมือและประสานงานกบั
สถาบันวิจยัและพัฒนา ส านักส่งเสริม
วิชาการในการร่วมกันด าเนิน             

2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
(2) คณะทั้ง 5 คณะ 
(3) สถาบันวจิัยและพัฒนา 
(4) ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
(5) คณะกรรมการบริหาร
บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
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ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดัความส าเร็จ โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจดัการ        
2.1 แผนงานที่ 3: จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง

ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 

(1) มีแผนกรอบอัตราก าลังระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569            
จ านวน 1 แผน 
(2) มีประกาศกรอบอัตราก าลังระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(3) บุคลากรสายสนับสนุนมขีวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติงานและมีความ
ผูกพันในองค์กร 

(1) โครงการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง
ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร          
สายสนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 

100,000 - - - (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
 

(2) โครงการจัดท าประกาศกรอบ
อัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

100,000 - - - (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
 

2.2 แผนงานที่ 4: จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 

(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569            
จ านวน 1 แผน 

(1) โครงการ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 

100,000 - - - (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
(2) กองนโยบายและแผน  
ส านักงานอธกิารบด ี

2.3 แผนงานที่ 5: จัดท าค าบรรยาย               
ลักษณะงาน (Job Description)                     
ให้สอดคล้องกับอัตราก าลัง และคุณสมบัติ
ของต าแหน่งงาน   

(1) มีค าบรรยายลกัษณะงาน            
(Job Description) ให้สอดคล้องกับ
อัตราก าลัง และคุณสมบัติของ
ต าแหน่งงาน   
(2) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ทั้งสายบุคลากรและสายสนับสนุน 
(3) มีประกาศการสรรหาบุคลากรที่
ชัดเจน 

(1) โครงการทบทวนลักษณะงาน                      
(Job Description) ให้สอดคล้องกับ
อัตราก าลังและคุณสมบัติของต าแหน่งงาน   

100,000 100,000 - - (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
 

(2) โครงการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสม 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
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ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดัความส าเร็จ โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 

   (3) โครงการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการให้เหมาะสมกับภารกิจงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
 

(4) โครงการด าเนินการจัดท าประกาศการ
สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

100,000 100,000 100,000 100,000 (1) งานบริหารงานบุคคล 
(2) งานนิติการ 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
 

 แผนงานที่ 6: จัดท าระบบสารสนเทศในการ
ติดตามตรวจสอบการขอก าหนดต าแหนง่ที่
สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

(1) มีระบบสารสนเทศในการติดตาม
ตรวจสอบการขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
(2) การบริหารจัดการในการแต่งตั้งผู้
ที่ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

(1) โครงการจัดท าระบบสารสนเทศในการ
ติดตามตรวจสอบการขอก าหนดต าแหนง่ที่
สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 (1) งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
 

 
 
 
 
 
 


