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ของสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ส ำนั กงำนจั งหวั ดเชีย งใหม่ เป็นส่ วนรำชกำรส่ ว นภู มิ ภำคของจั งหวั ดเชีย งใหม่
มีกรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำร จำนวน 37 อัตรำ ลูกจ้ำงประจำ 7 อัตรำ พนักงำนรำชกำร
6 อัตรำ และมีลูกจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 27 อัตรำ รวมทั้งหมด 74 คน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรสำรวจฯ ปี 2562
และปี 2561 ในประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

จัดทาโดย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
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ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร
สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนบุคลำกรรวมทั้งหมด 74 คน
จำแนก ดังนี้
ข้ำรำชกำร จำนวน 37 คน
ลูกจ้ำงประจำ จำนวน 7 คน
พนักงำนรำชกำร จำนวน 6 คน
ลูกจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 27 คน

แผนภูมิที่ 1 จานวนและร้อยละของบุคลากรแต่ละประเภท

27, 35.06%

37, 48.05%

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา

6, 7.79%
7, 9.09%

พนักงานราชการ

จ้างเหมาบริการ
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การบรรจุและเคลื่อนย้ายข้าราชการ/พรก.
การบรรจุ และเคลื่อนย้ายข้าราชการ

ร้อยละ

จานวน

(ของบุคลำกร
แต่ละประเภท)

บรรจุใหม่ (พนักงำนรำชกำร)

1

16.67

ข้ำรำชกำรย้ำยออก

2

5.41

ข้ำรำชกำรย้ำยเข้ำ

2

5.41

ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร

2

5.41

หมายเหตุ : ข้ำรำชกำรทั้งหมด 37 อัตรำ , พนักงำนรำชกำรทั้งหมด 6 อัตรำ

ย้ายออก
(2 ราย)
ย้ายเข้า
(1 ราย)

เกษียณ
(2 ราย)

บรรจุ
1 อัตรา

(พนักงานราชการ)

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกำรสรรหำและบรรจุพนักงำนรำชกำร
ตำแหน่ง พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนจำนวน 1 อัตรำ โดยดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำร /ขั้ น ตอน ที่ ก ำหนดไว้ ใ นหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและเงื่ อ นไข
กำรสรรหำและกำรเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำรและแบบสั ญ ญำจ้ ำ งของ
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผลการ
ประเมิน

ครั้งที่ 1
(1 ต.ค.61–30 มี.ค. 62)

ครั้งที่ 2
(1 เม.ย.62–30 ก.ย. 62)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ดีเด่น

30

81.08

30

83.33

ดีมาก

5

13.51

1

2.78

ดี

2

5.41

5

13.89

พอใช้

-

-

-

-

ปรับปรุง

-

-

-

-

รวม

37

100.00

36

100.00

แผนภูมิที่ 2 จานวนและระดับของผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ สนจ.ชม.
40

30

30

30

20
10

5

2

1

0
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

5
ดีเด่น
ดีมาก
ดี

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรสำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกำร
ตำมประกำศจังหวัดเชียงใหม่ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยผลกำรประเมินในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดี ถึง ดีเด่น
สรุปผลการประเมิน ครั้ ง ที่ 1 มี ผู้ ไ ด้ รั บ กำรประเมิ น ในระดั บ ดี ม ำกและดี เ ด่ น รวม
35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.59 ผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำ ครั้งที่ 2 ที่ มีผู้ไ ด้รั บกำรประเมิ น
ในระดับดีมำกและดีเด่น รวม 31 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 (ครั้งที่ 1 ดีกว่ำครั้งที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 8.48)
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2562 บุค ลำกรสั งกัดส ำนักงำนจังหวัดเชีย งใหม่ ได้รั บกำร
ฝึ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะในกำรปฏิ บั ติ ง ำน โดยกำรเข้ ำ ร่ ว มฝึ ก อบรม
ตำมหลักสูตรที่กระทรวงมหำดไทย/หน่วยงำนอื่นจัดขึ้น และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ E-learning

บุคลากรได้รับการพัฒนา การฝึกอบรม
จานวน 25 คน (บางคนได้รับการพัฒนา อบรมมากกว่า 1 หลักสูตร)
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจานวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จัดโดย สำนักงำนจังหวัดฯ
(จำนวน 10 คน)
อบรมพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรใช้งำนและบำรุงรักษำ
ระบบกำรประชุมผ่ำนวิดีทัศน์
ทำงไกลของ มท.
(จำนวน 2 คน)

สัมมนำโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพบุคลำกรปฏิบัติงำน
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
จัดโดย สป.มท.
(จำนวน 2 คน)

อบรมหลักสูตรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
สำหรับข้ำรำชกำรระดับต้น
(จำนวน 2 คน)
กำรอบรมผ่ำนระบบ
E-learning (จำนวน 4 คน)
หลักสูตรกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ของ สป.มท.
หลักสูตรของสำนักงำน ก.พ.

เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
นักบริหำรระดับกลำงของ มท.
(จำนวน 1 คน)
อบรมภำษำจีน
จัดโดย สถำนกงสุลจีน
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
(จำนวน 7 คน)
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ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
งบประมาณจากัด

ปัญหา
อุปสรรค

หลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด
จากัดจานวนผู้เข้ารับการอบรม
ข้อจากัดด้านเวลาและภาระงาน
ของบุคลากร ทาให้ไม่สามารถเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่สนใจได้

ควรจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรเพิ่มขึ้น

ข้อ
เสนอแนะ

หน่วยจัดอบรมของ สป.มท.
ควรเพิ่มจานวนผู้เข้ารับการ
อบรมในแต่ละหลักสูตร
แต่ละกลุ่มงานควรจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรในแต่ละปี เพื่อเตรียมการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงาน
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