ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
......................................
เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเกี่ ยวกั บการบริหารทรัพยากรบุ คคล เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิ จตามแผนการปฏิ รู ปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีความสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึ งก าหนดนโยบายการบริ หารงานบุ คคล เพื่ อเป็ นแนวทางในการบริ หารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน โดยกองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงานอธิ การบดี
ดาเนิ นการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อแสวงหาบุคคลตามคุณลั กษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดี
คนเก่ง เพื่อปฏิบั ติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐)
นโยบายการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ จั ดท าแผนบริ หารและพั ฒ นาบุ คลากร ระยะ ๕ ปี เพื่ อใช้ ในการก าหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตรากาลังที่รองรับต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
การสูญเสียกาลังคน
๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็ นพนักงานในสถาบั น
อุดมศึกษาและรั บสมัครบุ คคลเพื่ อเข้าปฏิบั ติงานเป็นลู กจ้างเงินรายได้ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาท ภาระและหน้าที่
ที่รับผิดชอบสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

/ด้านการ...

-๒๒. ด้านการพัฒนา (Development)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน โดยกองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงานอธิ การบดี
ดาเนิ นการวางแผนพัฒนาบุ คลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้มีสัมฤทธิ์สูงของมหาวิทยาลั ย ฯ พัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่ หลากหลายตามเส้ นทางการพั ฒนาบุ คลากร เพื่ อให้ สามารถรองรับภารกิ จ
ที่สอดคล้ องกับแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยฯ และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน
๒.๒ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานเพื่อเป็นกรอบในการพั ฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่ง
๒.๓ นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานบุคลากร
(Human Resource system : HR)
๒.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๒.๕ จัดให้มีการประเมินมาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
๒.๖ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ
๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน โดยกองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงานอธิ การบดี
ต้องวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง
ชมเชยบุคลากรเพื่อให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันต่อมหาวิทยาลัยฯ
นโยบายการดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจาปี โดยมุ่งเน้นพัฒนา ๖ ด้าน
ประกอบด้วย ๑) พัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ๒) พัฒนาระบบการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร ๓) พัฒนาระบบการมอบหมายงาน ๔) พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร ๕) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ๖) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓.๓ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์
และความสามั คคี ที่ ดี ของบุ คลากรระหว่างมหาวิทยาลั ยในสั งกั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากร
๓.๔ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในบุคลากรทุกหน่วยรับทราบ
๓.๕ ปรับปรุงฐานข้อมู ลบุ คลากร (Human Resource system) ในระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริหารให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
/๓.๖ จัดกิจกรรม...

-๓๓.๖ จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น จัดพิธีมอบโล่แก่อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความ
เสี ยสละ จั ดท าป้ ายแสดงความยิ นดีแก่บุ คลากรผู้ ได้ด ารงตาแหน่ งทางวิชาการหรือบุ คลากรผู้ สร้างชื่อเสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓.๗ ดาเนินการจัดทาสิทธิสวัสดิการให้แก่บุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานกาหนด
๓.๘ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สานก าหนด พร้อมทั้ งการเลื่ อนเงินเดื อนให้ แก่ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษา พนั กงานในสถาบั นอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ตามที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานกาหนด
๓.๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของบุคลากรกรณี
ถูกลงโทษทางวินัย พิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน โดยทุ กหน่ วยงานต้ องร่ วมมื อกั นในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคลอย่ างเป็ นระบบแจ้งให้ บุ คลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายการดาเนินการ. ดังนี้
๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บั งคับบั ญชาปฏิบั ติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทา
ความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้อธิการบดีทราบโดยเร็ว
๔.๒ การรั บสมั ครคั ดเลื อกบุ คคลที่ จะเข้ารับการประเมิ นผลงานเพื่ อแต่งตั้ ง (เลื่ อน) ให้ ด ารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม
๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ให้อธิการบดีทราบ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี
๒. ครั้งที่ ๒ รอง ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
/จึงประกาศ...

-๔จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

