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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

การดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่ ก.พ. กาหนด เป็นกรอบหลักในการดาเนินการ สาหรับการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการแต่ละสังกัด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาเพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการ
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• อัตรากาลังของจังหวัดเชียงใหม่
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• การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
ขวัญกาลังใจ การจูงใจ
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• ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• ผนวก
การดาเนินการของส่วนราชการ
หน้า 16
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. อัตรากาลังของจังหวัดเชียงใหม่
1.1 อัตรากาลังในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชีย งใหม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ทั้งหมด จานวน 8,249 คน จาแนกเป็น ข้าราชการ 5,325 คน ( 63.23 %) ลูกจ้างประจา
295 คน (3.50%) พนักงานราชการ 2,629 คน (31.22%) และลูกจ้างชั่วคราว 173 คน (2.05%)
แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมอัตรากาลังของจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

173, 2.05%
2,629, 31.22%

5,325, 63.23%
295, 3.50%

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
มีอัตรากาลังมากที่สุด
จานวน 5,868 คน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
มีอัตรากาลังน้อยที่สุด จานวน 6 คน

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ/พนง.สาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
แผนภูมิที่ 2 อัตรากาลัง จาแนกเพศ
2,574,
31.20%

5,675,
68.80%

ชาย

หญิง

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 3
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1.2 การเคลื่อนไหวของอัตรากาลังข้าราชการ (โอน ย้าย เกษียณ ลาออก)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีข้าราชการที่บรรจุใหม่ 667 คน โอน/ย้ายเข้า
119 คน อื่น ๆ (บรรจุกลับ/ช่วยราชการ) 2 คน โอน ย้ายออก 79 คน เกษียณ 118 คน ลาออก
จากราชการ 50 คน อื่น ๆ (ไปช่วยราชการการ/ผิดวินัย) จานวน 4 คน
แผนภูมิที่ 3 การเคลื่อนไหวของอัตรากาลังข้าราชการของจังหวัดเชียงใหม่
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แผนภูมิที่ 4 (4.1) การบรรจุใหม่ โอน ย้ายเข้า : (4.2) การโอน ย้ายออก เกษียณ ลาออกของข้าราชการ

119,
15.14%

79,
31.98%

118,
47.77%

667,
84.86%
บรรจุใหม่

โอน ย้ายเข้า

โอน ย้ายออก

ลาออก

50,
20.24%
เกษียณ
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1.3 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตาม
แนวปฏิบัติที่กาหนด จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 มีนาคม 2563 มีข้าราชการได้รับการประเมิน จานวน 4,631 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 มีข้าราชการได้รับการประเมิน จานวน 5,153 คน
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจานวนข้าราชการ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในครั้งที่ 2
มากกว่าครั้งที่ 1 จานวน 522 คน และมีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก และดี มากกว่าครั้งที่ 1 สาหรับ
ผลการประเมินระดับที่ต้องปรับปรุงในครั้งที่ 2 มีจานวน 326 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ข้าราชการ
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่มาก

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 54
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2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 การศึกษาอบรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการในจังหวัดเชีย งใหม่ ได้ส่งเสริม ให้บุคลากรของส่วน
ราชการเข้ารับการศึกษา อบรม ที่หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น ทั้งการอบรมที่ได้เข้าร่วม
โดยตรง และการศึกษาอบรมผ่านออนไลน์ รวมทั้งการศึกษาต่อ รวมจานวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษา
อบรม 1,012 คน
แผนภูมิที่ 6 การศึกษาอบรมของบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามลักษณะการจัดอบรม
จานวน และร้อยละ

43, 4.25%

161, 15.91%

808, 79.84%

อบรมในสถานที่จัดอบรม

อบรมแบบออนไลน์

ศึกษาต่อ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ประสบสถานการณ์แพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทาให้การอบรมของบุคลากรส่วนใหญ่ดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ จานวน 808 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.84 ของบุคลากรที่เข้ารับการศึกษาอบรมและศึกษาต่อทั้งหมด หรับลุคลากรที่ได้เข้ารับ
การอบรมตามปกติ มีจ านวน 161 คน และมี บุค ลากรสัง กัด สานัก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด เชี ย งใหม่
ลาศึกษาต่อ จานวน 43 คน

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 6
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการรวมทั้งการให้บุคคลากรได้รับการพัฒนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการ
รวมจานวน 23 โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 832 คน
ลำดับ

โครงกำร

ผู้เข้ำร่วม

หน่วยงำน

1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

50

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

2

โครงการอบรมข้าราชการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรในสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สาหรับ
การบริหารจัดการที่ดิน

1

สานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่

3

การถ่ายทอดความรู้ให้กบั บุคลากรภายในหน่วยงาน

23

สานักงานคลังจังหวัดฯ

4

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูผ้ ่านสือ่ ออนไลน์ facebook live

23

สานักงานคลังจังหวัดฯ

5

โครงการซักซ้อมความเข้าใจหนังสือเวียนด้านกฎหมาย ระเบียบการเงิน
การคลังและพัสดุ ด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

7

สานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่

6

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและ
ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

30

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

7

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสานักงานสีเขียว

20

สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

8

การจัดการความรูใ้ นองค์กร (KM) หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐและพัสดุสาหรับผู้ปฏิบัติ

10

สานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่

9

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

87

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่

10

.โครงการจัดการความรู้สานักงานประกันสังคม

25

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่

11

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสานักงานประกันสังคม

96

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 7
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ลำดับ

โครงกำร

ผู้เข้ำร่วม

หน่วยงำน

12

โครงการอบรมการใช้ระบบ E-Filing

9

สานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่

13

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศกยภาพ

10

เรือนจาอาเภอฝาง

14

โครงการซ้อมแผนระงับเหตุรา้ ยภายในเรือนจา

62

เรือนจาอาเภอฝาง

15

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย

62

เรือนจาอาเภอฝาง

16

การฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้านการเงินบัญชี
ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

17

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ Appsheet

2

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

18

การฝึกอบรมการใช้เว็บไซต์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

19

ประชุมเชิงปฏิบติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

5

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

20

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่

13

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

21

ฝึกอบรมสร้างการรับรู้แนวทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

13

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

22

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านกฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

140

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

23

โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

140

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

รวม 23 โครงกำร

832

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 8
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 การดาเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในส่วนราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสาคัญในการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ส่ ว นราชการต่ า งๆ ได้ จัด โครงการ/กิ จกรรม เพื่ อ ส่งเสริม ให้ก ารบริห ารงานทรัพ ยากรบุคคล
ของส่วนราชการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ลำดับ

โครงกำร

หน่วยงำน

1

การประชุมประจาเดือน โดยนาหัวข้อการป้องกันการทุจริต แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ได้รับความรู้ และปฏิบัติได้ถูกต้อง

สานักงานโยธาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

2

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรม ในทางพระพุทธศาสนา
ในทุกโอกาส

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

3

การเผยแพร่ความรู้ในด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่บุคลากร

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

4

กิจกรรมเปิดเผยกระบวนการ ขั้นตอนมาตรฐานการทางานและค่าใช้จ่าย

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

5

กิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรมีแนวคิดที่จะให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

6

กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

7

กิจกรรมส่งเสริมให้นาหลักศษสนา และค่านิยมที่ดีเป็นเครืองมือในการปลูก
จิตสานึก เพื่อให้มีความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

8

กิจกรรม เข้าร่วมวันสาคัญทางศาสนา

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

9

โครงการบริการที่ดี มีคาชม

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

10

โครงการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นประจาปีงบ 2563

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

11

โครงการ "กระทรวงการคลัง คุณธรรม นาด้วยศาสนา" หัวข้อธรรมะอารมณ์ดี
เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร

สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

12

ดาเนินการตามโครงการกากับดูแลองค์กรที่ดี สป.ทส. ประจาปี 2563

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

13

โครงการองค์กรคุณธรรม

สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

14

การดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์การ/หน่วยงาน

สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
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ลำดับ

โครงกำร

15

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทางไลน์กลุ่ม
เจ้าหน้าที่สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่

16

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสานักงานประกันสังคม

สานักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่

17

โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

18

ส่งเสริมองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

สานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

19

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยการอบรมให้ความรู้
ทางกฎหมาย

สานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

20

พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

สานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

21

กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริต

เรือนจาอาเภอฝาง

22

โครงการอิทธิบาท 4 คุณธรรมสร้างวินัยสู่ความสาเร็จขององค์กร

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่

23

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรับปชั่น ภายใต้แนวคิด
"พม. โปร่งใส"

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

24

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประจาปี 2564

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

25

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสการต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ "Zero Tolerance"

สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

26

การจัดวางคู่มือสาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

27

เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจงาน ผ่าน Application
Line

สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

28

การประชุมประจาเดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบ
ทางราชการ ยึดมั่นการทางานภายใต้องค์กรคุณธรรม

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

29

กิจกรรมการออกกาลังกายวันพุธ สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

รวม 29 โครงกำร/กิจกรรม

หน่วยงำน
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3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกาลังใจ
3.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มในการท างานที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ โดยการรณรงค์ ใ ห้ ข้ า ราชการ
ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ได้แก่ (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทรงเป็นประมุข
(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศยกย่องบุคคล
ตัวอย่าง เช่น ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.2563 ให้เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตนแก่ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป

การรสร้างขวัญ กาลังใจ :
การบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการ

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 11
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2 การสร้างขวัญ กาลังใจ การจูงใจ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีขอบเขตการให้บริการแก่ประชาชน
ในปริมาณมาก ส่งผลให้บุคลากรมีภาระงานมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาจจะกระทบต่อกาลังใจในการ
ปฏิ บัติ งาน ตั วอย่ างบุค ลากรในสัง กั ด สานัก งานสาธารณสุขจังหวัดเชี ย งใหม่ มักจะลาออกปีล ะประมาณ
50 คน มีข้าราชการของหลายส่วนราชการที่ประสบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการทางาน ทั้งนี้ ส่วนราชการ
หลายแห่งได้พยายามจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันภายในองค์กร เช่น ออกกาลังกายวันพุธ การสังสรรค์ ร่วม
แสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสสาคัญของบุคลากร การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กร การจัดหา/จัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการ
ปฏิ บัติงาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ (Hardware) เทคโนโลยีในการทางาน การส่งเสริมความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การรับรองรายได้แก่บุคลากรในการเข้าถึง
แหล่งเงินสาหรับการจัดซื้อที่อยู่อาศัย /สิ่งอานวยความสะดวกในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีสถานที่
สาหรับการออกก าลังกาย ณ ชั้น 5 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชีย งใหม่ สาหรับเป็นสถานที่
ผ่อนคลาย เสริ มสร้ างความแข็งแรงของสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติงาน ได้อ อกกาลลังกายอย่างสะดวก
เป็นต้น
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3.3 การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยของบุคลากร การดูแล รักษาสุขภาพของบุคลากร
การป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด โดยให้ความร่วมมือการดาเนินการตามมาตรการที่รัฐบาล
กาหนด จึงได้มีแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ คือ
1. Work from home
2. การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา
3. การปฏิบัติงานตามปกติ
แผนภูมิที่ 7 การปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 จาแนกตามจานวนหน่วยงานและลักษณะการปฏิบัติงาน
จานวนหน่วยงานและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่
5, 15.15%
1, 3.03%

27, 81.82%

work from home

กำรปฏิบัติงำนเหลื่อมเวลำ

กำรปฏิบัติงำนตำมปกติ
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3.4 การร่วมกิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชีย งใหม่ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสาที่ ห น่ ว ยงานของจั ง หวั ด ได้ จั ด ขึ้ น ตลอดทั้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี
สาหรั บปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีกิจกรรมสาคัญ ในการแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน
ผู้ประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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4. ปัญหา ข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหา ข้อจากัด

ด้านสถานการณ์โควิด -19
 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมมากขึ้นทาให้บุคลากร
ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ไม่ทันท่วงที
 สถานการณ์โควิด-19 ทาให้การดาเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลติดขัด
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
 การขาดความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร
 การขาดแนวทางจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรตามความสามารถที่จาเป็น
ในตาแหน่ง
 บุคลากรมีงานในความรับผิดชอบจานวนมาก ไม่สามารถทิ้งงาน เพื่อเข้ารับ
การอบรมพัฒนาตนเองได้
อัตรากาลัง/งบประมาณ
 บุคลากรในสังกัดจานวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และมีการโอนย้าย
ส่วนราชการบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลโดยตรง
 ข้อจากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ทาให้การจัดกิจกรรมสาหรับ
การพัฒนาบุคลากร ดาเนินการได้ไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึงในแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายงาน
ความก้าวหน้า/การปฏิบัติงาน
 เส้นทางความก้าวหน้าตาแหน่ง Career Part ไม่ชัดเจน
 การเสนอหนังสือ/คาสั่ง ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อผู้บริหารลงนาม
ได้รับการตรวจสอบล่าช้า ทาให้การบริหารจัดการไม่ลื่นไหล
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4.2 ข้อเสนอแนะ










ควรมีการสร้างแรงจูงใจในโอกาสที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นให้ตรงกับตาแหน่ง
ควรพัฒนาขีดความสามารถของกาลังคนที่เหมาะสมกับทิศทางองค์กร
ควรสารวจหลักสูตรที่มีความต้องการในการฝึกอบรม และใช้ระยะเวลาไม่นาน
ควรส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าตาแหน่ง Career Part ที่ชัดเจน
ขอให้พิจารณาตามความเร่งด่วนในการเสนอแฟ้มงานด้านบุคคล
ควรมีการเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานของหน่วยงาน และให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติภารกิจหลักของบุคลากร
 การสรรหาบุคลากรที่ล่าช้า ควรมีการวางแผนการสรรหาบุคลากรไว้ล่วงหน้า
 ควรมีการจัดอบรมที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของบุคลากร
 ควรมีการทบทวนภารกิจ ให้สอดคล้องกับอัตรากาลังที่มีอยู่ และสนับสนุน
งบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร
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ผนวก : การดาเนินงานของส่วนราชการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
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สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ 20
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
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