รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2562

ตุลาคม 2562
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คานา
การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สาคัญ เพราะสามารถนาผลข้อมูลที่ได้ จากการประเมิน
นามาวิเคราะห์การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ
อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทารายละเอียดการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของ
การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรให้กับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่องานบริหารบุคคล
ต่อไป

การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลแผนบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
รวมทั้งเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และในปีต่อไปด้วยตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนในปีต่อไป การประเมินผลแผนการบริหารงานบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารบุคคลที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาที่เงื่อนไขเวลาที่
ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะๆนาไปสู่การปรับปรุงแผนฯในครั้งถัดไป
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดทาแผนฯ ในครั้งถัดไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้รับจากแผนงานบริหารบุคคล ในการนาไปเป็นข้อมูลประกอบการ
บริหารต่อไป

ขอบเขตการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
ในการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2562 ใช้วิธีการประเมินจากรายงานของโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
1.ข้อมูลรายงานสรุปของโครงการของโครงการ/กิจกรรม ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร
2.การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จ ากโครงการ/กิจกรรม โดยเปรียบเทียบข้อมูลแผนพัฒ นาฯกับผลของ
โครงการหรือกิจกรรม แล้วทาการสรุปวิเคราะห์

การประเมินผลของแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
1. ข้อมูลจากรายงานสรุปของโครงการ/กิจกรรม ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาบุลากร
การติดตามแผนพัฒนาบุคลากร (โครงการ/กิจกรรม) ซึ่งแผนพั ฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
ใช้ในการกากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาบุคคล
ดังกล่าว เป็นการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์ การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ โดยที่มีร ะบบการติดตาม การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒ นาไปใช้ในการปฏิบัติห น้าที่ตามภารกิจหลั ก
ตามสมรรถนะ ตามสายงานที่ อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาบุค ลากร ปี งบประมาณ 2562 โดยพิ จารณาจากโครงการที่ ไ ด้
ดาเนิ นการ ตามช่วงเวลาที่กาหนด และการใช้แบบฟอร์มแบบรายงานการนาความรู้จากการอบรม/สั มมนามาใช้
ในการพัฒนา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลของแผนในขั้นตอนต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนาไปวิเคราะห์ต่อไป เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
2. การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดาเนินการประเมิน
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม)

1. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อ 5 หน้า 188 ตามข้อบัญญัติฯ)
1.โครงการฝึกอบรม “แนวทางการเลื่อนระดับ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ในเรื่อง การเลื่อนระดับและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเภท
ทั่วไปเลื่อนระดับไปถึงระดับอาวุโส และประเภทวิชาการเลื่อนระดับ
ไปถึงระดับชานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ
โดยจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 169 คน

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ ไม่สาเร็จ

√

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม)
2. โครงการฝึกอบรมสัมมาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสานักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ และสานักการศึกษาฯ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีแนวคิดหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาพัฒนา
องค์กร โดยอาศัยกลไกที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และอยู่บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล หรือ ที่เรียกกันว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
(Good Governance) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็น
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ และที่สาคัญประชาชนผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริงในการใช้เทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน
กาหนดจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 220 คน และทัศนศึกษาดูงานฯ
ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 69 คน

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ ไม่สาเร็จ
√

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม)
3.โครงการฝึกอบรมสัมมาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง และพัสดุของกองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับการพัฒนาในด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่า
จะเป็นการนาเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน โดยจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 80 คน และทัศนศึกษาดูงานฯ
ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดระยอง และ
จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 57 คน
4. โครงการฝึกอบรมสัมมาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การ
เสริมสร้างทีมงาน และการบริหารงานเป็นทีมของบุคลากรในสานัก
การช่าง”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การบริการที่มีประสิทธิผล และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการทางานเป็นทีม เพื่อการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร โดย
ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ (Learning
Activity) อันจะส่งผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป
กาหนดฝึกอบรม และ จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562
ณ สวนนงนุช อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
จานวน 232 คน

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ ไม่สาเร็จ
√

√

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม)
5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และ
การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภาวะผู้ตาม”ที่ดีและถูกต้อง
เข้าใจถึงรูปแบบและการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ประเภท ได้ฝึกทักษะการสร้าง ความมั่นใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรับผิดชอบ และการเป็นผู้ตามที่ดี
กาหนดจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 260 คน

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพ
ตามสายงาน (ข้อ 6 หน้า 189 ตามข้อบัญญัติฯ)
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ข้าราชการครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลงานของ
ข้าราชการครู การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และ
เตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานของตนเอง ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการประเมินผลงาน และมีความรู้ในเรื่อง
ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
โดยจัดฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 124 คน

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ ไม่สาเร็จ
√

√

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม)

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการทางาน (ข้อ 7 หน้า 189 ตามข้อบัญญัติฯ)
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรวบรวม
แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลด้วยบริการ Google Drive, Google
Sites และGoogle Form เพื่อการปฏิบัติงานในสานักงาน”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้งาน Google Drive, Google Sites และ Google Form ได้อย่าง
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้กับ ทางานได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ มีแนวความคิดในการวิเคราะห์และการจัดการกับข้อมูล
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้ นาความรู้
ที่ได้รับในการสร้างเว็บไซต์กลุ่มงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวของ
หน่วยงานตนเองได้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความชานาญในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับช่วยอานวย
ความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
กาหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562
ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 50 คน
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ 8 หน้า 190 ตามข้อบัญญัติฯ)
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้งานในการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ
เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงาน และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กาหนดฝึกอบรมวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 50 คน

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ ไม่สาเร็จ
√

√

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม)

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
สาหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ข้อ 9 หน้า 190 ตามข้อบัญญัติฯ)
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางานสาหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจปลูกจิตสานึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระทาแต่สิ่งที่ดี
โดยจัดฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 23 -26 มกราคม 2562
ณ วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 35 คน
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
(ข้อ 10 หน้า 191 ตามข้อบัญญัติฯ)
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความรู้
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
(Knowledge Management : KM)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และทาให้
บุคลากรสามารถพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
กาหนดฝึกอบรมในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวนทั้งสิ้น 50 คน
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่
วัยเกษียณ (ข้อ 13 หน้า 192 ตามข้อบัญญัติฯ)

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ ไม่สาเร็จ

หมายเหตุ

√

√

√

จากตารางสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562 พบว่าโครงการ/กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่ได้ดาเนินตามแผนพัฒนาบุคลากร และบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร
หมดแล้ว

ข้อเสนอแนะ/ข้อมูล เพื่อนาไปใช้สาหรับการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563
ผลการประเมิ น แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ยั ง ขาดการก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ที่ชัดเจนในโครงการ/กิจกรรม และการกาหนดช่วงเวลาของการจัดโครงการ/กิจกรรม ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรมีผลทา
ให้การพิจารณาเชิญวิทยากรบรรยายคลาดเคลื่อนไปจากกาหนด อีกทั้งข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณในระหว่าง
ปีงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามช่วงเวลาที่กาหนดตามแผนได้ทั้งหมด
๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาบุคลากรไมใชหนาที่และความรับผิดชอบของ บุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง เท านั้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรหามาตรการและวิ ธี ก ารร วมกั น เพื่ อ ให บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ภายในองค กร
มีการตระหนักถึงความสาคัญ และรวมกันรับผิดชอบในการดาเนินการมากขึ้น
๒. การพั ฒ นาบุ ค ลากรให บรรลุ เ ป าประสงค ตามแผนกลยุ ท ธ จะต องมี ก ารเผยแพร
ประชาสั ม พั น ธ และชี้ แ จงให ผู บริ ห ารผู บั ง คั บ บั ญ ชา และเจ าหน าที่ ทุ ก ระดั บ รั บ ทราบ และยอมรั บ รวมกั น
เพื่อใหมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และสม่าเสมอ
๓. ควรมี ก ารติ ด ตาม ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ เป าหมาย และตั ว ชี้ วั ด เป นประจ า
ทุก ป เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การปรับเข้าสู่ระบบ
จาแนกตาแหน่งที่มุงเนน “คนที่มีคุณภาพในงานที่เหมาะสมกับความรู /ทักษะ/สมรรถนะที่ต องการและค่าตอบแทนที่
เปนธรรม” รวมถึงคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายตางๆ ที่จะมีผลตอภารกิจของหนวยงานในอนาคต
๔. ควรมี ก ารก าหนด รางวั ล หรื อ สิ่ ง จู ง ใจให กั บ ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านตามแผน
เพื่อใหเกิดความมุงมั่นและมีสวนรวมสนับสนุนการดาเนินการตามแผนใหบรรลุผลสาเร็จตอไป

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“แนวทางการเลื่อนระดับ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่”
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการเลื่อนระดับ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” ให้กับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 169 คน ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
เป็นระยะเวลา 2 วัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเลื่อนระดับการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
สามารถจั ดท าข้ อตกลงในการปฏิ บั ติ ร าชการ จั ดท าตั วชี้ วั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง งาน และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ
(สมรรถนะ) ได้อย่างถูกต้อง

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 1

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทางานสาหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางานส าหรั บ บุ ค ลากรองค์การบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่” ให้ กับผู้บ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนั กงานจ้ างองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงใหม่
จานวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2562
เป็ น ระยะเวลา 4 วั น ณ วั ด พระยอดขุ น พลเวี ย งกาหลง
ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง และสร้า งภูมิ คุ้ม กันด้ านจิตใจ ปลู ก จิต ส านึ กที่ ดีในการต่อ ต้า น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระทาแต่สิ่งที่ดี

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 2

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการครู เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ได้ จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การประเมิ น ผลงาน
ข้ า ราชการครู เพื่ อ ให้ มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะสู ง ขึ้ น และ
การเลื่ อนขั้นเงินเดื อนข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ให้ กั บ ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
จานวน 124 คน ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์
2562 เป็นระยะเวลา 2 วัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลงานของข้าราชการครูการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครู และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานของตนเอง ทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
วิธีการประเมินผลงาน และมีความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 3

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ และสานักการศึกษาฯ”
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดสานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ
และสานักการศึกษาฯ” โดยจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 30 เมษายน
2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจานวน 220 คน

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 4

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

- ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย โครงการสมาร์ท ซิตี้ (Smart City)
เรื่อง สมาร์ทเฮลธ์แคร์ (Smart Health Care) เน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
และ สมาร์ท ทัวริสซึม (Smart Tourism) เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เทศบาลเมืองแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 5

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
- ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชม พร้อมรับฟังบรรยาย ด้านการป้องกันการทุจริต, นวัตกรรมทางด้านสังคม
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน,นวัตกรรมการบริหารงานที่เป็นเลิศ ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 6

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

- ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยายจากคณะผู้บริหาร เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยได้ทัศนศึกษาดูงานฯ ระหว่างวั นที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2562 จานวน 69 คน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีแนวคิดหรือความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มาพัฒนาองค์กร โดยอาศัยกลไกที่มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
Thailand 4.0 และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล หรือที่เรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ”
(Good Governance) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็น มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ และที่ส าคัญประชาชนผู้ รับบริการได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริงในการใช้เทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 7

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการที่ 5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการคลัง และพัสดุของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน”

สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติงานของคณะผู้ บ ริห าร ผู้ บริห ารสถานศึก ษา ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ ว น จังหวั ด
ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง และพัสดุของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วย
ตรวจสอบภายใน” โดยจั ดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจานวน 80 คน
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 8

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
- ศึกษาดูงาน, รับฟังการบรรยาย “การใช้เทคโนโลยีในการทางาน ด้านการเงินการคลัง” พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีในการทางาน ด้านการเงินการคลัง เพื่อนามาปรับใช้งานกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน
และหน่วยตรวจสอบภายใน ณ โรงกลั่นน้ามัน บริษัทไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 9

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
- ศึกษาดูงาน, รับฟังการบรรยาย “การบริหารงานคลัง และพัสดุ” และเยี่ยมชมสานักการคลัง เพื่อนามา
ปรับใช้งานกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 10

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
- ศึกษาดูงาน, รับฟังการบรรยายจากคณะผู้บริหาร เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร,ี
กองคลัง, กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยทัศนศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
จานวน 57 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการพัฒนาในด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ๆ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการนาศักยภาพของแต่ละบุ คคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้ความสามารถ
ที่มีอยู่ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประโยชน์ สู งสุ ด และสร้ างให้ แต่ล ะบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่ า
ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 11

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การเสริมสร้างทีมงาน และ
การบริหารงานเป็นทีมของบุคลากรในสานักการช่าง”

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 12

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 13

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติงานของคณะผู้ บ ริห าร ผู้ บริห ารสถานศึก ษา ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ ว น จังหวั ด
ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การเสริมสร้างทีมงาน และการบริหารงานเป็นทีมของบุคลากรในสานักการช่าง” โดยจัดฝึกอบรม และ
จั ดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ สวนนงนุช อาเภอสั ตหี บ จังหวัดชลบุรี โดยมี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จานวน 232 คน ซึ่งการฝึ กอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทางาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการที่มีประสิทธิผล เพื่อการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร โดยผ่านการเรียนรู้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้ผ่ านกิจกรรมต่าง ๆ
(Learning Activity)

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 14

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องค์กร” (Knowledge Management : KM)
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 15

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์กร” (Knowledge Management : KM) ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 2 วัน
ณ โรงแรมเชี ย งใหม่ อ อคิ ด อ าเภอเมื อ งเชีย งใหม่ จั ง หวั ด เชีย งใหม่ โดยมี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ บุค ลากรพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และทาให้บุคลากรสามาร ถ
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 16

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรวบรวม แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลด้วยบริการ
Google Drive, Google Sites และ Google Form เพื่อการปฏิบัติงานในสานักงาน”

- สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรวบรวม
แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลด้วยบริการ Google Drive, Google Sites และ Google Form เพื่อการปฏิบัติงาน
ในส านั กงาน” ให้ กั บ ข้ าราชการ ลู ก จ้ า งประจา และพนั ก งานจ้ า งขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด เชี ย งใหม่
จ านวน 50 คน ในระหว่ า งวั น ที่ 8 – 9 สิ ง หาคม 2562 ณ ส านั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน
Google Drive, Google Sites และ Google Form ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้กับ
การทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีแนวความคิดในการวิเคราะห์และการจัดการกับข้อมูล สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้ นาความรู้ที่ได้รับในการสร้างเว็บไซต์กลุ่มงาน และประชาสัมพันธ์
ข่าวของหน่วยงานตนเองได้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถ
น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนผู้ ที่ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 17

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 9 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”

- สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 18

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และ
การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 260 คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภาวะผู้ตาม” ที่ดีและถูกต้อง เข้าใจถึงรูปแบบและการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
แต่ ล ะประเภท ได้ ฝึ ก ทั ก ษะการสร้ า งความมั่ น ใจในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ สร้ า งและพั ฒ นาที ม งานให้ มี
ความรับผิดชอบ และการเป็นผู้ตามที่ดี

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน้า 19

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการใช้งานในการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

- สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน หลักสูตร “เทคนิคการใช้
งานในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ให้กับข้าราชการในสังกัดสานักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบริการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดสานักการช่าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสาคัญ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 11 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”

- สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565)
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมความพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายวินัย และส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลั กสูตร “ปฐมนิเทศ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และพนั ก งานจ้ า งในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ”
ให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างในสังกัด ฯ จานวน 110 คน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้าง
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการที่ 12 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”
-สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565)
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี แนวทางการพั ฒ นา : การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายวินัย และส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลั กสูตร “ปฐมนิเทศ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และพนั ก งานจ้ า งในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ”
ให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างในสังกัด ฯ จานวน 98 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลากร
ในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี วิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
อันนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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