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กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาท างานในต าแหน่งต่างๆ ในการท างาน การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจ 
เพ่ือรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานจนกระทั่งออกจากงาน รวมทั้งด าเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีงบประมาณในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 

มีการแบ่งงานตามโครงสร้างภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการและงานวินัยและนิติการ ในการด าเนินงานแต่ละงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกอง
บริหารงานบุคคล จ าเป็นต้องมีมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการบริหารและการด าเนินงานทั้งในด้านบุคลากรการบริหาร
ส านักงาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับภาระงาน  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบริหารส านักงานของกองบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ  ไว้ส าหรับด าเนินงาน
และมีงบประมาณในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า จะท าให้มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัถุประสงค์ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยและรวมทั้งยังสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องได้รับการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน จะท าให้มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัถุประสงค์ของหน่วยงานและรวมทั้งมหาวิทยาลัยยังสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร  แผ่นดิน 979050 รายได้ 22932 

 1.1. กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร* 991,800.00 1,001,982.00 -10,182.00 

2. โครงการ พัฒนาบุคลากร    

 2.1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ* 25,000.00 4,360.00 20,640.00 

 2.2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร* 5,000.00 0.00 5,000.00 

3. โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน    

 3.1. กิจกรรม จัดซื้อครุภณัฑ ์ 70,000.00 70,000.00 0.00 

 3.2. กิจกรรม จัดบริการสาธารณปูโภค 3,200.00 2,876.15 323.85 

 3.3. กิจกรรม บริหารงานกลางหน่วยงาน 48,800.00 40,540.00 8,260.00 

 3.4. กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 8,000.00 0.00 8,000.00 

 3.5. กิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - - - 

 3.6. กิจกรรม ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 4,000.00 3,570.00 430.00 

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

   

 4.1. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล - - - 

รวม 1,155,800.00 1,123,328.15 32,471.85.00 

* โครงการถั่วเฉลีย่ตลอดปีงบประมาณ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
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โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพันธกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  เป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนท่ีมีความสนใจและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การที่จะด าเนิน
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  มี ความรู้  ความสามารถในการท างาน  
และมีจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  การธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับมหาวิทยาลัยไปครบเกษียณอายุราการ  จึงมีความจ าเป็น  
ที่จะต้องมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัย  
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  
ตามแผนปฏิบัติการ 
 
 
3. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรไดร้ับเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   

ทุกสิ้นเดือนตามระยะเวลาที่ก าหนด บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ไดร้ับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 991,800.00 1,001,982.00 -10,182.00 เงินเดือนและค่าตอบแทนของ

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
จ านวน 10 คน 

รวม 991,800.00 1,001,982.00 -10,182.00  
หมายเหตุ : เป็นโครงการถั่วเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 
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 4.3  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 

รายการที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการ 

ผลที่ได้จากการด าเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

เงินเดือนและค่าตอบแทน
บุคลากร 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของกอง
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการ 

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
จ านวน 10 คน ได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มหาวิทยาลยัมีบุคลากร
ปฏิบัติงานภารกิจและช่วย
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด 
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โครงการ พัฒนาบุคลากร 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการด าเนินงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาท างานในต าแหน่งต่าง ๆ การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานจนกระทั่ง
ออกจากงาน รวมทั้งด าเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดต่อประสานของบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
3. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 (1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 (2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร 
 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเรจ็ของตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายหลัก
ตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 
 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

25,000.00 4,360.00 20,640.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ วันท่ี 17-20 ธ.ค. 63 

2. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร 5,000.00 0.00 5,000.00  
รวม 30,000.00 4,360.00 25,640.00  

หมายเหตุ : เป็นโครงการถั่วเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 
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 4.3  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รายการที่ด าเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินการ 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ไปราชการ วันท่ี 17-20 ธ.ค. 63 นางชุติพันธ์ อาชวพร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมิน ITA และยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

มีการเตรียมความพร้อม 
เพื่อเข้ารับการประเมิน ITA 
และยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
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โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และ
งานวินัย และนิติการ ในการด าเนินงานแต่ละงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกองบริหารงานบุคคล จ าเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณรองรับส าหรับด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 (1) เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
 (3) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานตามภารกิจเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
3. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 (1) กิจกรรม จัดซื้อครุภณัฑ ์
 (2) กิจกรรม จัดบริการสาธารณูปโภค 
 (3) กิจกรรม บริหารงานกลางหน่วยงาน 
 (4) กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน ์
 (5) กิจกรรม ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 (6) กิจกรรม ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ร้อยละความส าเรจ็ของตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายหลัก
ตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

1. จัดซื้อครุภณัฑ ์ 70,000.00 70,000.00 0.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภณัฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ 

จ านวน 2 เครื่อง 
2. จัดบริการสาธารณูปโภค 3,200.00 2,876.15 323.85 ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ

สาธานณูปโภค ได้แก่ ค่าโทรศัพท์
และค่าไปรษณีย ์

3. บริหารงานกลางหน่วยงาน 48,800.00 40,540.00 8,260.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานส าหรับงานบริหารกลาง

ของหน่วยงาน 
4. บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม 
และภมูิทัศน ์

8,000.00 0.00 8,000.00 - 

5. ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - - - - 
6. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 4,000.00 3,570.00 430.00 ค่าใช้จ่ายในการประชุมบคุลากร

ภายในหน่วยงานกองบริหารงาน
บุคคล วันท่ี 7,29 ธ.ค. 63 

รวม 134,000.00 116,986.15 17,013.85  
หมายเหตุ : เป็นโครงการถั่วเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 4.3  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภณัฑ ์
รายการที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
จัดซื้อครภุัณฑ ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การด าเนินงานของกอง
บริหารงานบุคคลบรรลตุามพันธ
กิจท่ีก าหนดไว ้
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในงานบริการของกอง
บริหารงานบุคคล 
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กิจกรรมที่ 2 จัดบริการสาธารณูปโภค 
รายการที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
จัดบริการสาธารณูปโภค เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของบุคลากรกอง
บริหารงานบุคคล 

การด าเนินงานของกอง
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

1. การด าเนินงานของกอง
บริหารงานบุคคลบรรลตุามพันธ
กิจท่ีก าหนดไว ้
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในงานบริการของกอง
บริหารงานบุคคล 

 
 

กิจกรรมที่ 3 บริหารงานกลางหน่วยงาน 
รายการที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
บริหารงานกลางหน่วยงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของบุคลากรกอง
บริหารงานบุคคล 

มีวัสดุและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจใน
งานบริการของกองบริหารงาน
บุคคล 

 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมบคุลากรภายในหน่วยงาน 
รายการที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
ประชุมกองบริหารงานบุคคล 
วันท่ี 7, 29 ธ.ค. 63 

เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนางานตามภารกจิเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งข้ึน 

1. มีแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนางานตามภารกิจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
2. งานตามภารกิจของกอง
บริหารงานบุคคลได้รับการ
ปรับปรุงและยกระดับคณุภาพ
การปฏิบัติงานใหด้ียิ่งขึ้น 
 

1. การด าเนินงานของกอง
บริหารงานบคุคลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
2. การด าเนินงานของกอง
บริหารงานบุคคลบรรลตุามพันธ
กิจท่ีก าหนดไว ้
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในงานบริการของกอง
บริหารงานบุคคล 

 
 


