
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2555 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

มติทิี่ 1 

ความสอดคล้อง

เชงิยุทธศาสตร์ 

1. บุคลากรทุกคน 

ทุกระดับมจีิตส านกึ 

และยดึหลักคุณธรรม 

และจรยิธรรม 

1. จ านวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

คุณธรรม และจรยิธรรม 

การอบรม หลักสูตร 

“คุณธรรม และ

จรยิธรรมส าหรับ

บุคลากรภาครัฐ” รุ่นท่ี 1 

การอบรม หลักสูตร 

“คุณธรรม และ

จรยิธรรมส าหรับ

บุคลากรภาครัฐ” รุ่นท่ี 2 

การอบรม หลักสูตร 

“คุณธรรม และจริยธรรม

ส าหรับบุคลากรภาครัฐ” 

รุ่นท่ี 3 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

การรายงาน

สรุปผลการ

ด าเนนิงานของ

โครงการ 

 2. บุคลากรมสี่วน

ร่วมในการท างาน 

และการสร้าง

บรรยากาศในการ

ท างานที่ดี 

2. จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การมสี่วนร่วมในการ

ท างาน และการสร้าง

บรรยากาศในการท างาน

ท่ีด ี

- การอบรม หลักสูตร 

“กุญแจแห่งความส าเร็จ

ในการมสี่วนร่วมในการ

ท างาน และการสร้าง

บรรยากาศในการ

ท างานที่ดี” รุ่นท่ี 1 

การอบรม หลักสูตร 

“กุญแจแห่งความส าเร็จ

ในการมสี่วนร่วมในการ

ท างาน และการสร้าง

บรรยากาศในการท างาน

ท่ีด”ี รุ่นท่ี 2 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

การรายงาน

สรุปผลการ

ด าเนนิงานของ

โครงการ 

 3. บุคลากรมทัีกษะ 

และความรูด้้านการ

บริการ และสามารถ

ให้บริการประชาชนได้

อย่างประทับใจ 

 

 

 

 

3. ร้อยละของบุคลากร

ท่ีผ่านการอบรมดา้นการ

บริการประชาชน 

การอบรม หลักสูตร 

“บุคลากรภาครัฐ กับ

การบริการประชาชน

อย่างประทับใจ” รุ่นท่ี 1 

การอบรม หลักสตูร 

“บุคลากรภาครัฐ กับ

การบริการประชาชน

อย่างประทับใจ” รุ่นท่ี 2 

การอบรม หลักสูตร 

“บุคลากรภาครัฐ กับการ

บริการประชาชนอยา่ง

ประทับใจ” รุ่นท่ี 3 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

การรายงาน

สรุปผลการ

ด าเนนิงานของ

โครงการ 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

มติทิี่ 2 

ประสิทธิภาพของ

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

จังหวัดเชยีงใหม่มี

ระบบฐานขอ้มูล

บุคลากรท่ีถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละความส าเร็จของ

ฐานขอ้มูลบุคลากรใน

โปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับจังหวัด 

(PPIS) 

โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเพื่อจัดท า

ฐานขอ้มูลบุคลากรใน

โปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับจังหวัด 

(PPIS) รุ่นท่ี 1 

โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเพื่อจัดท า

ฐานขอ้มูลบุคลากรใน

โปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับจังหวัด 

(PPIS) รุ่นท่ี 2 

โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเพื่อจัดท า

ฐานขอ้มูลบุคลากรใน

โปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับจังหวัด 

(PPIS) รุ่นท่ี 3 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

 

การรายงาน

สรุปผลการด าเนนิ

เนนิงานโครงการ 

มติทิี่ 3 

ประสิทธิผลของ

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรมสีมรรถนะ

เหมาะสมกับการ

บริหารงานภาครัฐ

แนวใหม ่

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี

ความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารงานภาครัฐแนว

ใหม ่

การอบรม หลักสูตร 

“กุญแจแห่งความส าเร็จ

ในการการบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหม”่ รุ่นท่ี 1 

การอบรม หลักสูตร 

“กุญแจแห่งความส าเร็จ

ในการการบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหม่” รุ่นท่ี 

2 

การอบรม หลักสูตร 

“กุญแจแห่งความส าเร็จ

ในการการบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหม”่ รุ่นท่ี 3 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

 

 

การรายงาน

สรุปผลการด าเนิน

เนนิงานโครงการ 

 

มติทิี่ 4 

ความพร้อมรับผิด

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. บุคลากรภาครัฐมี

จิตส านกึด้านธรรมาภิ

บาล และการ

ปราบปรามการทุจรติ 

1. จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรมท่ีเสริมสร้างธรร

มาภบิาล และการปราบ

ปราการทุจรติ 

- การอบรม หลักสูตร 

“บุคลากรภาครัฐ กับ

จิตส านกึธรรมาภบิาล 

และการปราบปรามการ

ทุจรติ” รุ่นท่ี 1 

การอบรม หลักสูตร 

“บุคลากรภาครัฐ กับ

จิตส านกึธรรมาภบิาล 

และการปราบปรามการ

ทุจรติ” รุ่นท่ี 2 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

การรายงาน

สรุปผลการด าเนนิ

เนนิงานโครงการ 

 2. จังหวัดเชยีงใหม่มี

การด าเนนิการด้าน

วนิัยบุคลากรอย่าง

เป็นธรรม 

2. โครงการ/ กจิกรรมท่ี

พัฒนา และส่งเสริม

ความรู้ดา้นวนิัยให้แก่

บุคลากร 

การอบรมความรู้

เกี่ยวกับการด าเนนิการ

ด้านวินัยบุคลากร รุน่ท่ี 

1 

การอบรมความรู้

เกี่ยวกับการด าเนนิการ

ด้านวนิัยบุคลากร รุ่นท่ี 2 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับ

การด าเนนิการด้านวินัย

บุคลากร รุน่ท่ี 3 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

การรายงาน

สรุปผลการด าเนนิ

เนนิงานโครงการ 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

มติทิี่ 5 

คุณภาพชีวิตและ

ความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน 

จังหวัดเชยีงใหม่มี

ระบบการสร้าง

แรงจูงใจในการ

ท างาน และจัด

สวัสดกิารให้กับ

บุคลากรอย่าง

เหมาะสม 

1. ร้อยละความส าเร็จใน

การอรมเกี่ยวกับการ

สร้างแรงจงูใจในการ

ท างานให้แกบุ่คลากร 

2. ร้อยละของส่วน

ราชการท่ีจัดหา

สวัสดกิารเพิ่มเตมิ 

นอกเหนอืจากสวัสดิการ

ของรัฐ 

การอบรม หลักสูตร 

“การสร้างแรงจูงใจใน

การท างานให้แก่

บุคลากรภาครัฐ” รุ่นท่ี 1 

การอบรม หลักสูตร 

“การสร้างแรงจูงใจใน

การท างานให้แก่

บุคลากรภาครัฐ” รุ่นท่ี 2 

การอบรม หลักสูตร 

“การสร้างแรงจูงใจใน

การท างานให้แก่บุคลากร

ภาครัฐ” รุ่นท่ี 3 

ส านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ 

การรายงาน

สรุปผลการด าเนนิ

เนนิงานโครงการ 

 

 พิจารณาเห็นชอบด าเนนิการ 

 ลงนาม 

 (หมอ่มหลวงปนัดดา ดิศกุล) 

 ผูว้่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 

 


