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1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   
ส านักบริหารงานกลาง 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   
ส านักบริหารงานกลาง 

4. สถานะโครงการ 
 

 โครงการใหม่ 
  โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 

6. หลักการและเหตุผล  
เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักขององค์กรที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อน การบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญขององค์กร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับองค์การ เป็นการมุ่งพัฒนาคนให้เกิด
ความเชี่ยวชาญที่สามารถท างานให้แก่องค์การได้อย่างมีผลิตภาพสูง และพร้อมรับการขยายตัวและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาระดับนี้ จึงจะเป็นเรื่องของการบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนา
อาชีพ และการพัฒนาองค์การ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาจากการเรียนรู้ของบุคคล ไปสู่ทีมการเรียนรู้และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ไปพร้อมกัน องค์กรจึงจะพัฒนาไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันระดับโลกาภิวัฒน์ได้  

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น สพค. ได้ด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น โดยได้แบ่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่จะพัฒนาออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและตรงตามความคาดหวังของแต่ละหน้าที่ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคล 
ทุกต าแหน่ง 

7.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้สามารถบริหารงานและบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละสายงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานนั้นๆ ได้อย่างตรงตามความคาดหวังของงานต าแหน่งนั้นๆ 

7.4 เพ่ือให้ส านักงานน าไปใช้วัดผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น 
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8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 257 คน ส าหรับปี 2565 
(2) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 257 คน (ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน) 
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ หรือต่างจังหวัด 

8.2 กลุ่มเป้าหมาย 
(1) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จ านวน 257 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
การบรรยาย /การฝึกอบรม /การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การศึกษาดูงานจากสถานีที่จริง 

9. ผลผลิต (Output) 
9.1 ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก 2 ตัว                        

#1.Team Work #2.Integrity  
9.2 ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน     

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
10.1 ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม

หน้าที่ ตามท่ี สพค. ก าหนด 
10.2 ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบจากผลการประเมินการท างานของปี 2565 
11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 
2) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย  
3) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย  

12. ขั้นตอนและ
แผนการด าเนิน 
งาน (PDCA) 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) วางแผนการฝึกอบรม                         
(2) ตรวจสอบแผนงาน                         
12.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) จัดท าเอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการ                         
(2) จัดท าเอกสารเชิญวิทยากรและที่

เกี่ยวขอ้ง                         
(3) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

            12.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
(1) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม

โครงการ                         
(2) จัดท ารายงานโครงการ                         
12.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) สรุปและปรับปรุงตามผลการประเมิน                         
(2) ปรับปรุงรายงานผลงาน 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของตนเอง

และองค์กรอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม 

14. งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (หลักสูตร) 400,000 
1.1 อบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
      - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานและคณะกรรมการความปลอดภัยใน
การท างาน    
      - การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
ค่าวิทยากร (เช้า) ๑ คน x ๓ ชัว่โมง x ๒,500 บาท  
ค่าวิทยากร (บา่ย) 6 คน x 4 ชั่วโมง x ๑,๕๐๐ บาท  
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จ านวน  200 คน x  3๐๐ บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 200 คน   x  100 บาท x ๒ มื้อ 

1.2 อบรมการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ 
บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน 

163,500 
๒๐,๐๐๐ 

 
143,500 

    7,500 
36,000 
60,000 
40,000 

236,500 
 
 

๒๓๖,๕๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย 400,000 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
15.1 จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
15.2 จัดท าแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม 
15.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 


