
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ข้อ นโยบาย องค์ประกอบ 
ด้านข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคล  

1. นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท านโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
และได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้ง
ที ่1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2564   
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2561 – 2565และจัดท า
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2565  

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี/
คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2561 – 2565 
 

2. การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
ก าหนดกระบวนการ
สรรหาที่เข้าถึงบุคคล
เป้าหมายที่มีความรู้ 

1. การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละประเภท 
โดยจะท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เช่น หลักเกณฑ์
และวิธีคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

งานการ
เจ้าหน้าที่และ
นิติการ 

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
https://ga.kpru.ac.th/laws/get/4 
2.ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าท าผลงานทางวิชาการ 
3. ประกาศ เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ

https://ga.kpru.ac.th/laws/get/4
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ความสามารถตรงกับ
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดในการที่จะ
มาสมัครเป็น
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และ
การคัดเลือกคนเข้าสู่
ต าแหน่งด้วยระบบ
คุณธรรม ด าเนินการ
ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดย
การวางแผนก าลังคน 
อย่างเหมาะสมตาม
กรอบอัตราก าลัง
และเป็นไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ 
2. การทบทวนและวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
3. การก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ในต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชพีและไม่ได้วิชาชีพ พ.ศ. 2565 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 
2565 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2565 

3. การพัฒนาบุคลากร 
เส้นทาง
ความก้าวหน้าและ
การจัดการความรู้ 

1.การพัฒนา
บุคลากร/เส้นทาง
ความก้าวหน้า 
2.การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ
และทักษะด้าน

1. การพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน  
มีผลการพัฒนาบุคลากรของอาจารย์  
ดังนี้ 
   1.1  โครงการสัมมนาเป็นคณะ  
เรื่อง  “การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  2564  ในหัวข้อ

 
 
 
 
 
 

1. รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2565 
2. รายงานผลการเข้าสู่ต าแหน่งผลงานวิชาการ/การศึกษา
ระดับปริญญาเอก รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 
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ดิจิตอล 
upskill/Reskill 
 
3.คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard 
Operating 
Procedure) 
4.กระบวนการ
จัดการความรู้ 
 

โอกาสและทางเลือกส าหรับอาจารย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 
วันที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
โดยผ่านระบบออนไลน์  ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีผู้เข้าร่วมร่วมสัมมนา จ านวน  
129  คน จากจ านวนข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ  คิดเป็นร้อยละ  46.74 
   1.2  โครงการสัมมนาเป็นคณะ  
เรื่อง  การประเมินผลการสอน  และ
การจัดท าเอกสารหลักฐานการสอน 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  
การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 
วันที่  19 - 20  ตุลาคม  2564 
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีผู้เข้าร่วมร่วมสัมมนา จ านวน 234  
คน  จากจ านวนข้าราชการและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานศูนย์ภาษา 
 
 
 
งานการ
เจ้าหน้าที่และ
นิติการ 
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พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 84.78 
และผลการพัฒนาบุคลากร สาย
สนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 91.10 
2.ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมาก
ขึ้น 
       2.1 ร้อยละผลงานทางวิชาการ  
ร้อยละ  46.25 
       2.2 ร้อยละปริญญาเอกที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  32.13 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพ
ที่สูงขึ้น รอบ 6 เดือน มีผู้ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาชีพระดับช านาญการ 
จ านวน 7 คน 
4. มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย
การอบรมและจัดสอบความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ครั้ง  
ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และในวันที่ 
23 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการอนุมัติต าแหน่งระดับช านาญการ  รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
4. รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมสอบความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ วันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2565 
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5. มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลการ
ออกแบบกราฟฟิคด้วย canva ในวันที่ 
23-24 มีนาคม 2565  
6. มีการก าหนดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมีคู่มือปฏิบัติงานหลัก โดย
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการขอให้ทุก
หน่วยงานจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานหลักท่ี
สามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลภายนอกได้ หน่วยละ 2 เล่ม 
เป็นประจ าทุกปี 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ และมีติดตามกระบวนการ
จัดการความรู้เป็นระยะ โดยในรอบ 6 
เดือน มีแผนการจัดการความรู้ ทั้งหมด 
24 แผน แบ่งเป็น การเรียนการสอน 
จ านวน 8 แผน พันธกิจ จ านวน 8 
แผน และวิจัย จ านวน 8 แผน 
และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 ครั้ง  

5. ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบกราฟฟิคด้วย 
canva วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 
https://arit.kpru.ac.th/compcenter/index.php/th/12-
news-pr/125-computer-canva-24-03-66 
6. คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
https://datastudio.google.com/reporting/70857913-6ce4-
4f10-8d60-b8c58475d405/page/8d2TB?fbclid=IwAR06JuJ-
ZD6BO8U_Dngrb4Myne0kOOBsQv-
IN2ILM0iZIpbo2VsYQTh3wow 
 
 
 
7.แผนการจัดการความรู้ จ านวน 24 แผน 

https://datastudio.google.com/reporting/70857913-6ce4-4f10-8d60-b8c58475d405/page/8d2TB?fbclid=IwAR06JuJ-ZD6BO8U_Dngrb4Myne0kOOBsQv-IN2ILM0iZIpbo2VsYQTh3wow
https://datastudio.google.com/reporting/70857913-6ce4-4f10-8d60-b8c58475d405/page/8d2TB?fbclid=IwAR06JuJ-ZD6BO8U_Dngrb4Myne0kOOBsQv-IN2ILM0iZIpbo2VsYQTh3wow
https://datastudio.google.com/reporting/70857913-6ce4-4f10-8d60-b8c58475d405/page/8d2TB?fbclid=IwAR06JuJ-ZD6BO8U_Dngrb4Myne0kOOBsQv-IN2ILM0iZIpbo2VsYQTh3wow
https://datastudio.google.com/reporting/70857913-6ce4-4f10-8d60-b8c58475d405/page/8d2TB?fbclid=IwAR06JuJ-ZD6BO8U_Dngrb4Myne0kOOBsQv-IN2ILM0iZIpbo2VsYQTh3wow
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4 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  

1. แนวทางการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรที่ได้รับการประเมินเพ่ือหา
แนวทางร่วมกัน และก าหนดเป็น
เอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ได้แก่ 
      - บุคลากรสายวิชาการ (แบบ A1) 
      - บุคลากรสายสนับสนุน (แบบ 
A2) 
      - ผู้บริหารสายสนับสนุนและ
บุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสนับสนุน (แบบ A3) 
         - ผู้บริหารสายวิชาการ (แบบ 
A4) โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และใช้ส าหรับการ
ประเมินบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. ใช้ระบบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
กรอกข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

กองนโยบาย
และแผน/งาน
การเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน (A1 – A4) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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พร้อมแนบหลักฐานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน ประเมินต้น
เดือนเมษายน และ 12 เดือน ประเมิน
ต้นเดือนตุลาคมในทุกๆปี 

5. ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์  

1. ค่าตอบแทน
การเงิน 
2. สวัสดิการ 
3. ความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน 
4. สุขภาพร่างกาย 

1. ค่าตอบแทน/การเงิน 
    เงินสนับสนุนการจัดท าผลงานเพ่ือ
ขอต าแหน่งให้สูงขึ้น 
    มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนเงิน
ส าหรับการจัดท าผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งให้สูงขึ้นแก่ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งต่อไปนี้ 
(1) การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งให้
สูงขึ้น ในต าแหน่งวิชาการ   
 ก. ต าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไม่เกิน  10,000  บาท 
          ข. ต าแหน่งระดับรอง
ศาสตราจารย์ไม่เกิน  15,000  บาท 
         ค. ต าแหน่งระดับศาสตราจารย์
ไม่เกิน  20,000  บาท 

งานการ
เจ้าหน้าที่และ
นิติการ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ https://ga.kpru.ac.th/laws/ 
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(2) การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งให้
สูงขึ้น ในต าแหน่งประเภททั่วไป   
 ก. ต าแหน่งระดับช านาญงาน
ไม่เกิน  8,000  บาท 
          ข. ต าแหน่งระดับช านาญงาน
พิเศษ  ไม่เกิน  10,000  บาท 
(3) การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งให้
สูงขึ้น ในต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ก. ต าแหน่งระดับช านาญการ
ไม่เกิน  8,000  บาท 
 ข. ต าแหน่งระดับช านาญการ
พิเศษ  ไม่เกิน  10,000  บาท 
 ค. ต าแหน่งระดับระดับ
เชี่ยวชาญไม่เกิน  15,000  บาท 
          ง. ต าแหน่งระดับระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกิน  20,000  บาท 
(4) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือ
การศึกษาบุตร ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน
เงินส าหรับค่ารักษาพยาบาลหรือ
การศึกษาบุตร ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2564 
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   ดังนี้      
     4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตร
รวมกัน คนละไม่เกิน 4,166  บาท 
     4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตร
รวมกัน คนละไม่เกิน 3,305 บาท 
     4.3 เงินสนับสนุนการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ 
ผลักดันให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนเงิน
ส าหรับการสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ TOEIC ,TOEFL, IELTS
หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่ศูนย์
ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดสอบ เป็นเงินคนละไม่เกิน 5,000 
บาท ทุกรอบ 2 ปี 
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   2. ด้านสวัสดิการ 
     1. ด้านที่พักอาศัย  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้มีการก่อสร้างที่พัก
อาศัยเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
ได้แก่ บ้านพักข้าราชการ บ้านพัก
ลูกจ้างชั่วคราว อาคารน้ าเพชร 2 
อาคารราชาวดี อาคาร KPRU PLACE 
1–2 และอาคาร KPRU MS PLACE 
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
และบริหารอาคารที่พักอาศัย พิจารณา
จัดสรรที่พักอาศัย KPRU PLACE 1–2 
และอาคาร KPRU MS PLACE ให้แก่
บุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า และพิจารณาจัดสรรที่
พักอาศัย อาคารน้ าเพชร 2 อาคาร
ราชาวดีให้แก่บุคลากรประเภท  
ลูกจ้างชั่วคราว   
 นอกจากนี้คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรและบริหารอาคารที่พัก
อาศัยได้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ดังนี้ 

  
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การเข้าพักและการบริหารอาคารที่พักอาศัย   
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรอาคารที่พักอาศัย
ให้กับผู้ขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรอาคารที่
พักอาศัยให้กับผู้ขอเข้าพักอาศัย ในอาคารที่พักบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง อัตราค่า
บ ารุงส่วนกลาง และค่าประกันทรัพย์สินเสียหายของอาคารที่
พักอาศัย พ.ศ. 2559 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หน้าที่ ข้อ
ปฏิบัติ การสิ้นสุดและการส่งคืนที่พักอาศัยของผู้พักอาศัย 
พ.ศ. 2559 
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 (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
จัดสรรการเข้าพักในอาคารที่พักอาศัย 
 (2)  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้อปฏิบัติให้ผู้พักอาศัยพึง
ปฏิบัติ 
 (3)  ก าหนดอัตราค่าบ ารุง
ส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ และการดูแลรักษา
อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งค่า
สาธารณูปโภค ต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้
มีผู้ดูแลอาคารที่พักอาศัยฝ่ายต่าง ๆ 
3. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
    3.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้
จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ราชการ โดยผลักดันและส่งเสริมให้
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ราชการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพฯ เพ่ือให้มีการออม
ทรัพย์ เป็นสวัสดิการและหลักประกัน
ความมั่นคงในการท างานให้แก่สมาชิก
กองทุนและครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพ 
เพชร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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   4. สุขภาพร่างกาย 
          4.1 ประกันสุขภาพและ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มการจัดสวัสดิการ
ด้านการประกันสุขภาพและการ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยได้ผลักดันผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและ
ประกันภัยกลุ่มส าหรับลูกจ้างชั่วคราว 
4.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 สนับสนุนให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี โดยได้ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้จาก
กองทุนประกันสังคม) ไม่เกินรายละ  
2,000  บาทต่อคนต่อปีงบประมาณ 
 
 
 

  
4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการด้านต่างๆ ส าหรับ
การจ้างพนักงาน 
4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2562มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
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6 ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร  

ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) รวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ  

นายวิทยา   
ศรีนรคุตร 
นางสาวนฤชล  
เขื่อนยัง 

6.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2563 
6.2 ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ 
 

7. การตรวจสอบและ
การลงโทษทางวินัย  

1. พระราชบัญญัติ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับ
ตรวจสอบและ 
การลงโทษทางวินัย 
2. คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ และเกิด
ความเป็นธรรมต่อ 
ทุกฝ่าย  

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
ด าเนินการทางวินัยและการสอบสวน
พิจารณาฯ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

นายวิทยา   
ศรนีรคุตร 
นางสาวนฤชล  
เขื่อนยัง 

7.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การ
ออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

 


