คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานบุคคล ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยจากัดกรอบเวลา 1 ปี และเพื่อใช้
เป็นกรอบในการดาเนินการ พัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของกองบริห ารงานบุคคล ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
กองบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มีนาคม 2564
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ข้อมูลพื้นฐำนกองบริหำรงำนบุคคล
o ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
o วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายสูงสุด
o พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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o ภารกิจและบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน
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๑
๑
๒
๓
๔
๖
๘

แผนปฏิบัติรำชกำรกองบริหำรงำนบุคคล
o ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดาเนินงาน
o ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย กับพันธกิจ และกลยุทธ์
o ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน
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แผนกำรดำเนินงำนในของฝ่ำยต่ำง ๆ ในกองบริหำรงำนบุคคล
o แผนปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป
o แผนปฏิบัติงาน งานโครงสร้างและอัตรากาลัง
o แผนปฏิบัติงาน งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน
o แผนปฏิบัติงาน งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง
o แผนปฏิบัติงาน งานพัฒนาบุคคล
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บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
จัดทาขึ้นตามภารกิจ บทบาท และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้
ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ตามปีงบประมาณ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจ ของกองบริหารงาน
บุคคลให้บรรลุผล และได้จัดทาภายใต้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจาปี
2560 – 2564 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 โดยกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการประเมินผล โดยอิงระบบ
สมรรถนะ และระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดย
น าแนวคิดการบริ ห ารงานเพื่อให้ เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้าน ในมิติต่าง ๆ (HR Scorecard) มาใช้ในการวาง
แผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว ก าหนดสมรรถนะระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย จะประเมินจาก “มาตรฐานความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุ คคลในมหาวิทยาลัย ” ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic HR Alignment)
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Operational Efficiency)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Program Effectiveness)
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Accountability)
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
โดยได้กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร ไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒ นาฐานข้อมูล สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริห าร
จัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล

บทนำ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเชิง กลยุ ท ธ์ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ที่ จะผลั ก ดั นให้ อ งค์ ก รก้ าวไปสู่ ค วามส าเร็จ
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนการทาภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล
สาเร็จ ดังนั้น องค์กรจาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดกรอบแนวทางในการพั ฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถ อี ก ทั้ ง มี ส มรรถนะสอดคล้ อ งตามเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความพร้อมในการพัฒ นาองค์กรตลอดจนไปสู่ ระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป
โดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดทาแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยสอดคล้องกับ
แผนการบริ หารและพัฒ นาบุ คลากรสายวิ ชาการ และสายสนับสนุน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะ
มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ
(SMART Entrepreneur) เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และมุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการทางานที่สูงขึ้น และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมทั้งคิดและผลิตผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์มีประโยชน์ในการนาไปพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้
สามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลพื้นฐำนกองบริหำรงำนบุคคล
ประวัติควำมเป็นมำของกองบริหำรงำนบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยแยกออกจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้ง
“กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เพื่อดาเนินการในภารกิจของงานด้านบุคคล ต่อมา
สภามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ มีมติให้ จัดตั้ง “กองบริห ารงานบุค คล” ตั้งแต่วัน ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549
ปัจจุบัน “กองบริหารงานบุคคล” ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124
ตอนพิเศษ163 ง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550
ภารกิจของกองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พัฒนาบุคลากร ธารงรักษา งานมาตรฐานด้านวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ งาน
สวัสดิการ งานฐานข้อมูลบุคลากร โดยแบ่งส่วนงาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานโครงสร้างและอัตรากาลัง
3. งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง
4. งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน
5. งานพัฒนาบุคคล
6. งานวินัยและนิติการ (ปัจจุบัน สานักงานนิติการ)
7. งานสวัสดิการ (ปัจจุบัน กองกิจการพิเศษ)

วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็ นหน่วยงานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทนั สมัยและเป็ นมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งสังคมการประกอบการ"

ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ สรรสร้างคนดี มีธรรมาภิบาล บนพื้นฐานนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
เป็นผู้นาอย่างมีคุณธรรม ใส่ใจองค์กร มุ่งประโยชน์ส่วนรวม

เป้ำหมำยสูงสุด (Visionary Goal)
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การวิเคราะห์อัตรากาลังและพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒ นาฐานข้อมูล สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริห าร
จัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อกำหนดกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรงำนบุคคล
การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย
แบ่งประเด็นการวิเคราะห์ ดังนี้
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน
เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอัน
เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการหรือตาแหน่งที่แสดงความ
เป็นผู้ชานาญการ
2. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้เอื้อ
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การและสร้ า งความเป็ น ธรรมต่ อ
บุคลากร
3. บุ คลากรส่ ว นใหญ่ของมหาวิทยาลั ย มีช่ว งอายุไม่
มาก สามารถเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีคุณวุฒิต่ากว่าระดับ
ปริญญาเอก และมีตาแหน่งเป็นอาจารย์

2. บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาให้มีอัตราการเข้า-ออก บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง
-

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunity)
และอุปสรรค (Threat) ทาให้มหาวิทยาลัยตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายตรงตามนโยบายของรัฐบาล เป็นผลทา
ให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
โอกำส (Opportunity)
1. มี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ผลค ารั บ รองการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. เกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เกณฑ์การกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (สกอ.) และตั ว ชี้ วั ด ของ
มหาวิทยาลัย
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารอย่างรวดเร็ว
ทาให้สามารถพัฒนาการดาเนินงานและส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานบริการ และการบริหารจัดการในองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threat)
1. งบประมาณที่จัดสรรด้านอัตรากาลัง สายสนับสนุน
ให้กับมหาวิทยาลัยมีจานวนจากัด ทาให้ไม่สามารถได้
จานวนบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาหนด

2. ระเบียบราชการมีข้อจากัดทาให้ความคล่องตัวและ
ความยืดหยุ่นของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมี
น้อย

แบ่งภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และการใช้ระบบแบบเดิมมีงานรับ – ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือ แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ คาสั่ง จัดเก็บ ค้นหา
จัดทาทะเบียนเอกสาร งานทาลายเอกสาร งานพิมพ์คอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร จัดทาสาเนาเย็บเล่มเอกสาร
ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์การพิมพ์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ดูแลรักษา แจ้งซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
งานจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกองบริหารงานบุคคล แผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานบุคคล งานจัดทาคา
ของบประมาณ/เงินรายได้ประจาปี (ของกองบริหารงานบุคคล) และงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. งานโครงสร้างและอัตรากาลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
งานโครงสร้าง จัดตั้ง/ยุบเลิกหน่วยงาน จัดตั้ง/ยุบเลิกสาขาวิชา พร้อมรายงานข้อมูลให้ สกอ.
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และ การปรับปรุงภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน
งานอัตรากาลัง การพัฒนาระบบงาน การวิเคราะห์ค่างาน การจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
การกาหนดตาแหน่ งเพิ่มใหม่ การกาหนดเลขที่ตาแหน่ ง การประกาศเลขที่ตาแหน่ ง การจัดทาแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลังคนประเภท
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว การตัดโอนตาแหน่ง การ

ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและสายงาน การยุบเลิก และการขอคงตาแหน่งเกษียณ การเปลี่ยนตาแหน่ง และการ
ย้ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
งานสารสนเทศข้อมูลบุคลากร งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร งานบันทึกฐานข้อมูลบุคลากร
ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร งานปรับปรุงข้อมูลจากคาสั่ง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
จัดทา Homepage ของกองบริหารงานบุคคล
3. งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง การพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การโอน การย้าย การลาออก
จากราชการ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การช่วยราชการของข้าราชการ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ การสอบและประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การแต่งตั้ง
ผู้บริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และการรักษาการในตาแหน่งของข้าราชการ การแต่งตั้งผู้บริหาร
และการรักษาราชการแทน การรับรองคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ การปรับวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย การบรรจุ
และลาออกจากราชการของลูกจ้างประจา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว การจ้างผู้เชี่ยวชาญและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานราชการ ทั้งนี้โดยดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
ประเภทต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
4. งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาประวัติ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
การออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ การจัดทา
บัตรประจาตัวข้าราชการ, ลูกจ้างประจา, พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ การลาประเภทต่าง ๆ
การขอผ่อนผันในการระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมของข้าราชการและลูกจ้างประจา
การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจา เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ การจัดทาและควบคุมบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้างประจา การขอขึ้น
ทะเบียนตาแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาการ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ
การขอรับบาเหน็จบานาญ ควบคุมเงินเดือนและค่าจ้างประจาเหลือจ่ายตรวจสอบคาสั่งของงานต่าง ๆ ในส่วนของตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่งและระดับเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
ก่อนออกเป็นคาสั่ง การขอรับเงินรางวัลประจาปี การขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข., กสจ. การส่งคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ การจ่ายเครื่องราชฯ และใบประกาศกากับเครื่องราชฯ การขอรับบาเหน็จตกทอดของข้าราชการ
และลูกจ้างประจา และจัดทาคาสั่งแก้ไข การปรับค่าจ้าง การเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว การคานวณเงินชดเชย
ให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
จัดทาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในส่วนที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้ดาเนินการ

5. งานพัฒนาบุคคล
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดและประสานกับส่วนราชการอื่น สถาบันเอกชนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งดาเนินการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ดาเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ การจัดทาสัญญาลาศึกษาต่อสัญญารับทุน
ในประเทศและต่างประเทศ การชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ ดาเนินการให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและดาเนินการขอรับจัดสรร
ทุน การศึกษาจากหน่ ว ยงานภายนอก และงานประเมินสมรรถนะ และงานกองทุนเพื่อ การพัฒ นาบุค ลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กรณีหากมีภารกิจใดที่มีลักษณะงานควรกาหนดเป็นภารกิจของกองบริหารงานบุคคล ให้ภารกิจนั้น
กาหนดเป็นภารกิจของกองบริหารงานบุคคล และให้กองบริหารงานบุคคล มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจ
นั้นด้วย

แผนปฏิบัติรำชกำรกองบริหำรงำนบุคคล
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (พ.ศ.2560-2564) กองบริหารงานบุคคลได้นามาเป็นข้อมูลประกอบ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งสังคมประกอบการ
พันธกิจ
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การวิเคราะห์อัตรากาลังและพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อม
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
กลยุทธ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวางแผนกาลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบเป้าหมายตามภารกิจ
2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการสรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด
1. จัดสรรอัตรากาลังที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยสามารถสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
3 มหาวิทยาลัยสามารถสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและวิชาชีพใน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานร้อยละ
2 จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
3 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้ำประสงค์
1 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2 องค์กรมีระบบแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ในองค์กร
กลยุทธ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น

2 ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ตัวชี้วัด
1 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้น
3 จานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า ๒ คน/ปี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
เป้ำประสงค์
องค์กรมีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นธรรม เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ นระดับ ดีเด่น และดีมาก
มากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผูไ้ ด้รับการประเมินทั้งหมด
กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
องค์กรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องและ
เป็ นปัจจุบนั
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์
ผู้บริหารทุกระดับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
2. มีระบบประเมินธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมในเรื่องธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ ผลการประเมินของผู้บริหารที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑. การวิเคราะห์อัตรากาลังและพัฒนา

พันธกิจ

ระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

๑. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่

เป้ำประสงค์

๒. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และความพร้อมทางด้านจิตใจ และอารมณ์

๑. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตามตาแหน่ง
และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถอย่างมืออาชีพ

๓. การพัฒนาระบบการประเมินผลการ

๔. การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ

ปฏิบัติราชการ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

๑. บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
๒. องค์กรมีระบบแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ
สูงไว้ในองค์กร

๑. องค์กรมีระบบการประเมินผล
งานที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นธรรม
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน

๑. องค์กรมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับแผนอัตรากาลัง

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

๑. การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

๓. พัฒนาบุคลากรให้มี

๔. พัฒนาระบบการประเมินที่มี

๕. พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ

บุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ

ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้อง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

สนับสนุนการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวางแผน

กลยุทธ์

กาลังคนอย่างเหมาะสมตามกรอบ
เป้าหมายตามภารกิจ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการ
สรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิม่ พูนความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ทางาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิม่ ขึ้น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะและวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ที่

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอปรับ
ตาแหน่งให้สูงขึ้น
๒. ส่งเสริมและผลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นได้รับ
การยกย่องและเชิดชูเกียรติ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรม

๑.
ส่งเสริมและสนั
ของมหาวิ
ทยาลับสนุย นให้มี
ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำร กองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความชานาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศำสตร์/
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำยปี 64
ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล ผู้รับผิดชอบในกำร
เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงำน
หน่วย
จำนวน
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมทางด้านจิตใจ และอารมณ์ เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
ร้อยละของการจัดสรรอัตรากาลังที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ร้อยละ
100
ผู้อานวยการกอง
งานโครงสร้างและ
มหาวิทยาลัย
บริหารงานบุคคล
อัตรากาลัง
ร้อยละของการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
ร้อยละ
80
ผู้อานวยการกอง
งานสรรหาจัดจ้างและ
บริหารงานบุคคล
แต่งตั้ง
ร้อยละของการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ
80
ผู้อานวยการกอง
งานสรรหาจัดจ้างและ
บริหารงานบุคคล
แต่งตั้ง
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์ : 1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงาน
ร้อยละ
80
ผู้อานวยการกอง
งานพัฒนาบุคคล
บริหารงานบุคคล
ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นระดับปริญญาเอก
ร้อยละ
10
ผู้อานวยการกอง
งานพัฒนาบุคคล /
บริหารงานบุคคล
งานสรรหาจัดจ้าง
อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ร้อยละ
100
ผู้อานวยการกอง
งานพัฒนาบุคคล
ปีละหนึ่งครั้ง
บริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศำสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้ำประสงค์ : 1. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. องค์กรมีระบบแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ในองค์กร
ร้อยละของตาแหน่งทางวิชาการ

ค่ำเป้ำหมำยปี64
หน่วย
จำนวน

ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

ร้อยละ

ผู้อานวยการกอง
บริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกอง
บริหารงานบุคคล

15

ผู้รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำน

งานสรรหาจัดจ้างและ
แต่งตั้ง
งานสรรหาจัดจ้างและ
แต่งตั้ง

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตาแหน่งที่
ร้อยละ
3
สูงขึ้น
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
เป้ำประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ร้อยละ
80
ผู้อานวยการกอง
งานทะเบียนประวัติ
ที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
บริหารงานบุคคล
และค่าตอบแทน
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์ : องค์กรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร
ร้อยละ
80
ผู้อานวยการกอง
งานโครงสร้างและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
บริหารงานบุคคล
อัตรากาลัง
ประเด็นยุทธศำสตร์ : บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ : ผู้บริหารทุกระดับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ร้อยละผลการประเมินของผู้บริหารที่บริหารจัดการตามหลัก
ร้อยละ
80
ผู้อานวยการกอง
คุณจารุเนตร
ธรรมาภิบาล
บริหารงานบุคคล

แผนกำรดำเนินงำนกองบริหำรงำนบุคคล
- งำนบริหำรทั่วไป
- งำนโครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
- งำนทะเบียนประวัติและค่ำตอบแทน
- งำนสรรหำจัดจ้ำงและแต่งตั้ง
- งำนพัฒนำบุคคล

แผนกำรดำเนินงำน – งำนบริหำรทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ 2564
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจารุเนตร เกื้อภักดิ์
ลำดับที่

กิจกรรม

งานสารบรรณ
1.
งานกลั่นกรองเอกสาร ก่อนเสนอผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
2.
งานร่าง/โต้ตอบหนังสือ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัย
3.
ออกเลขหนังสือของกองบริหารงานบุคคล และเลข(ลับ)
งานงบประมาณและการเงิน
4.
งานการจัดทาคาเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ของหน่วยงาน
5.
งานการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ ของหน่วยงาน
งานแผน
6.
การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการกองบริหารงานบุคคล
7.
การจัดทาแผนกลยุทธ์กองบริหารงานบุคคล
8.
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
9.
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของมหาวิทยาลัย
งานรายงานผลปฏิบัตริ าชการ
10.
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่กบบ.รับผิดชอบ
11.
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
12.
สรุปผลความพึงพอใจการใช้บริการ
งานประกันคุณภาพ
จัดทาข้อมูลสนับสนุนการรายงานผล ITA ตามประเด็นที่กองบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ
13.
วิเคราะห์ รวบรวม และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
14.
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา
วิเคราะห์ จัดทาเอกสาร และเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่กอง
15.
บริหารงานบุคคลรับผิดชอบ
จัดทาแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
16.
(ประเด็นข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ)

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลำดับที่

กิจกรรม

ดาเนินการจัดทาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
17.
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เช่น จัดทาประกาศฯ/หนังสือเร่งด่วนตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล
18.

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนกำรดำเนินงำน – งำนบริหำรทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ 2564
ผู้รับผิดชอบ : นางรัตนา ดิสระ
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กิจกรรม
งานรับ-ส่งเอกสาร
ส่งเบิกเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
ส่งเบิกเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
ส่งเบิกเงินค่าจ้างประจาเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
ส่งเบิกเงินค่าโทรศัพท์ ตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง
สารวจและสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ปฏิบัตงิ านกองบริหารงานบุคคล (ทุกสิ้นเดือน)
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล (เดือนละ 2 ครั้ง)
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
จัดเก็บเอกสารไปยังห้องเก็บเอกสาร
จัดทาบัญชีทาลายเอกสาร (ย้อนหลังปี 2549-2561)
ขออนุมัติการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ขอเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจาเดือน
ควบคุมดูแลด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ ของกองบริหารงานบุคคล
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

