รายงานผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ปงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

คํานํา

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ตามโครงการ และขอบขายของภารกิจงาน ในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564) จังหวัดชุมพร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายงานผลการดําเนินงานเลมนี้ จะเปนประโยชน
ตอหนวยงานและผูสนใจ และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่มีสวนในการใหขอมูลในการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลฉบับนี้สําเร็จดวยดี

กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดชุมพร
ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2564

ภาพรวมของบุคลากรในจังหวัด
จังหวัดชุมพรมีอัตรากําลังที่เปนบุคลากรในสังกัดบริหารราชการสวนภูมิภาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จํานวน 3,913 คน จําแนกเปนขาราชการ 2,232 คน และบุคลากรอื่นๆ ประกอบดวย ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ และลูกจางเหมาบริการ 1,681 คน ซึ่งขาราชการ จํานวน 2,232 คน เปนประเภทตําแหนงบริหาร
3 คน อํานวยการ 46 คน วิชาการ 1,574 คน และประเภทตําแหนงทั่วไป 609 คน โดยบุคลากรของจังหวัด
ชุมพรโดยสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 69) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 61.72)
รอยละของบุคลากรในจังหวัดชุมพร : จําแนกตามเพศ
เพศ

เพศชาย
31%
เพศหญิง
69%

รอยละของบุคลากรในจังหวัดชุมพร : จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
9.35 %

0.20%

28.73 %
61.72 %

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ตํ่ากว่าปริญญาตรี

สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปาหมายดําเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการธรรมวิถสี ราง
จิตสํานึกดี ตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

350 คน

1 งาน

ปงบประมาณ 2564 (ลานบาท)
งบ
บูรณา
การ
0.265

งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

-

0.265

ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

จํานวนขาราชการ
350 คน
ขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พนักงานราชการ
และนักเรียน นักศึกษา
ที่เขารวมโครงการ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ : ขาราชการ
ขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พนักงานราชการ
และนักเรียน นักศึกษา
มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถแยกแยะผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชน
สวนรวมไดไมต่ํากวารอยละ
70
เชิงคุณภาพ : จํานวนเรื่อง
รองเรียนทุจริตตอปลดลง

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดชุมพร

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

2 โครงการคัดเลือก
ขาราชการกรมที่ดิน
ผูมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ดีเดน ประจําป
พ.ศ. 2564

1 คน

3 กิจกรรมสงเสริมให
เจาหนาที่ในสังกัดเขารวม
กิจกรรมในวันสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยตาม
กําหนดการของจังหวัด
ชุมพร

25 คน

ปงบประมาณ 2564 (ลานบาท)
ตัวชี้วัด

งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

1 งาน

งบ
บูรณา
การ
-

-

-

จํานวนบุคลากร

1 งาน

-

-

-

จํานวนครั้งที่บุคลากร
ของสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดชุมพร
เขารวมพิธีตาม
กําหนดการของ
จังหวัดชุมพร

คา
เปาหมาย

ผลลัพธ

หนวยงานรับผิดชอบ

1 คน

ขาราชการ/ลูกจางประจําใน
สังกัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
ชุมพรและสาขา ไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกสงกรมที่ดิน

สํานักงานที่ดิน
จังหวัดชุมพร และสาขา

12 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพรไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการมีจติ สํานึก
ที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพร

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2564 (ลานบาท)
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

1 งาน

งบ
บูรณา
การ
-

ตัวชี้วัด

-

-

จํานวนครั้งในการเขา
รวมกิจกรรมแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

1 งาน

-

-

-

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุมของ
เจาหนาที่สํานักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

4 กิจกรรมสงเสริมให
เจาหนาที่ในสังกัดเขารวม
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการ
รณรงคตอตานการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

25 คน

5 จัดใหมีการประชุม
เจาหนาที่เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานของ
สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพร

25 คน

คา
เปาหมาย

ผลลัพธ

หนวยงานรับผิดชอบ

1 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพรไดเขารวมการรณรงค
ตอตานการทุจริต

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพร

12 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพรไดรูและทราบถึงแนวทาง
ขั้นตอนตามระเบียบแบบแผน
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงาน
อยางโปรงใสและตรวจสอบได

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพร

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6 โครงการเสริมสราง
จริยธรรมขาราชการ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

65 คน

1 งาน

ปงบประมาณ 2564 (ลานบาท)
งบ
บูรณา
การ
-

งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

0.000
5

0.0005

ตัวชี้วัด

จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 85

คา
เปาหมาย
65 คน

ผลลัพธ

เจาหนาที่มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชุมพร

วิเคราะหปญหา/อุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดชุมพร

บุคคล

1. บุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดมีจํานวนจํากัด ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบ
2. การโยกยาย ระดับผูบริหารบอย สงผลใหนโยบายการทํางานของสวนราชการขาดความตอเนื่อง
3. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอยูตลอดเวลา ในลักษณะของการโอน/ยาย เพื่อกลับภูมิลําเนา และลาออก ทําใหมีตําแหนงวาง ตองรอสวนกลางเปดสอบ เพื่อคัดเลือก

4. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการภายในจังหวัด ยังไมเปนไปตามที่คาดหวัง เนื่องจาก ขาราชการ บางรายมีหนาที่รับผิดชอบในภารกิจหลัก ทําใหยังไมสามารถหา
ผูมาปฏิบัติงานทดแทนได ดังนั้น หากมีการหมุนเวียนทันทีอาจสงผลกระทบตองานนั้นๆ

ขอเสนอแนะ
- ไมมี -

