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การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

1. แผนการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารงานบุคล พ.ศ. 2563 และ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ก ากับเชิงนโยบายและให้ความเห็นชอบในการ

ออกประกาศต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ รวมทั้งมีแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2562-2564 ฉบับ

ปรับปรุงตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาใน

ก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร เป็นทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การปรับเปลีย่นเปน็สถาบันการศกึษาในก ากับของรัฐและการพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรพัยากร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
5.1.1 สถาบันมีระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบ
งบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง  
สอดรบักับการเป็นหน่วยงานของรัฐและทันสมัย 

1. ร้อยละของจ านวนผูบ้รหิารและผู้ปฏิบัตงิานที่มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานในสงักัด
ฝ่ายบริหารสถาบัน ฯในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละ 75 

5.1.2 ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ มี
ความรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ 

2. จ านวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่า
ไม่สอดคล้องกบัข้อบังคับ /ประกาศ /ค าสั่งของ
สถาบัน 

ร้อยละของจ านวนเรื่องที ่
ผู้ตรวจสอบสุม่ตรวจ

ทั้งหมดต่อป ี

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

5.1.3 บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและ 
มีต าแหน่งทางวิชาการสงูข้ึน 

3. จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 

จ านวน 1 

 

 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที ่5 การปรบัเปลี่ยนเปน็สถาบันการศกึษาในก ากับของรัฐและการพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

กลยุทธ ์ โครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์: 
5.1.1 สถาบันมีระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง สอดรับกบัการเปน็หน่วยงานของรัฐและทันสมัย 
5.1.2 ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ มีความรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ 
5.2.1 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน  
ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง สอดรับกับ
การเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

5.2.3.1 โครงการให้ความรูเ้ชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับงบประมาณ 
การเงินและพัสด ุ

เม.ย. - พ.ค.  
2564 

- รองอธิการบด ี ฝ่ายบริหาร 

5.2.1.2 โครงการจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

6,700 รองอธิการบด ี ฝ่ายบริหาร 

5.2.3 อบรม / สอนงานด้านความรู้
และความเข้าใจกฎระเบียบของ
ระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

5.2.3.2 โครงการประชุมสมัมนา
ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 

ก.ค. - ก.ย.  
2564 

102,700 รองอธิการบด ี งานบรหิารทรัพยากร
มนุษย์และนิติการ 

ฝ่ายบริหาร 

เป้าประสงค์: 
5.1.3 บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหนง่ทางวิชาการสูงข้ึน 
5.2.4 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
มีความสามารถทางวิชาการสูงข้ึน 

5.2.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

ก.ค. - ก.ย. 
2564 

538,000 รองอธิการบด ี
 

งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์และนิติการ 

 



การด าเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

2. ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือน) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริหารทรพัยากรมนุษย์และนิติการได้ด าเนินการโครงการตามแผนการด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

กลยุทธ ์ โครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

5.2.1 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน  
ระบบการจัดซือ้/จัดจ้าง สอดรับกับ
การเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

5.2.3.1 โครงการให้ความรูเ้ชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับงบประมาณ 
การเงินและพัสด ุ

เม.ย. - พ.ค.  
2564 

มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On the job training) 
และให้ค าปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานส าหรบับุคลากรที่
ยังไม่เข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกบังบประมาณ 
การเงินและพัสด ุ

5.2.1.2 โครงการจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

5.2.3 อบรม / สอนงานด้านความรู้
และความเข้าใจกฎระเบียบของ
ระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

5.2.3.2 โครงการประชุมสมัมนา
ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 

ก.ค. - ก.ย.  
2564 

ยังไม่ถึงระยะเวลาการด าเนินการ 

5.2.4 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
มีความสามารถทางวิชาการสูงข้ึน 

5.2.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

ก.ค. - ก.ย. 
2564 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ได้มีการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการแล้ว 1 ครั้ง และหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดีข้ึน อาจมี

การจัดโครงการอีกครั้งตามก าหนด 
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 นอกจากนี้ ในการด าเนินงานด้านอื่นๆ มีผลการด าเนินงานดงันี้ 

1. การวางแผนก าลังคน 

มีการเชิญวิทยากรจากส านักงาน ก.พ. มาให้ความรูเ้กี่ยวกบัการวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลงั และสถาบันฯ ได้มีการแต่งตัง้

คณะท างานเพื่อด าเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

2. การสรรหา/คัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัตงิานเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในสถาบัน จ านวน 

11 คน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) มีการปรบัปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานเพื่อให้เป็นปจัจบุันและ

สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงก าหนดสมรรถนะให้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น 

4. การด าเนินด้านสวัสดิการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) มีการด าเนินการออกข้อบงัคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยค่าชดเชย 

พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังมีการจัดท าประกันสุขภาพเพิ่มเติมส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรทุกคนด้วย 


