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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงสมควรด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติในการสรรหา (Recruitment) การพัฒนา (Development) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) 
และการรักษาไว้ (Retention) ดังต่อไปนี้  

 

 

 

๑.  
 

การสรรหา 

(Recruitment) 
 

 

 
 

 

 

 

1.1 การสรรหาข้าราชการ : ส่วนราชการให้การสนับสนุนข้อมูล
ด้านอัตราก าลังของหน่วยงานส าหรับประกอบการวางแผน
อัตราก าลังให้หน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดท าแผนก าลังคน
ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และส าหรับส่วนราชการที่มี
อัตราก าลั งมาก เช่น ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด 
เชียงใหม่ มีอัตราข้าราชการทั้งหมดประมาณ 3,000 คน 
มีแนวทางการด าเนินการตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เช่น การโอนย้ายออนไลน์  
เป็นต้น 

 

1.2 การสรรหาพนักงานราชการ :  ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ
ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ทั่วไป ต้องประกาศทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ และ
แจ้งข่าวไปยังหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึง
กลุ่มผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจาก
ผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน 
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๒. 
 

การพัฒนา 

(Development)   
 

 

 

 

 
 

 

 
2.1 ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการส ารวจความต้องการพัฒนา

บุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัด หรือส านักงาน ก.พ. เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการและทิศทางการพัฒนาระบบ
ราชการ  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ  ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่จัดโดยส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานทาง
วิชาการ จัดขึ้น รวมทั้งการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการ เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน    

2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING)  ของส านักงาน ก.พ. และแหล่ง
ความรู้อื่นๆ 

2.4 ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มาใช้ ในระบบการพัฒนาบุคคล (Human Resource 
Development System : HRDS) 

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมการเสริมสร้างค่านิยมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
และมีจิตอาสา  โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะน า ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนในส่วนราชการเข้าร่วมเป็นจิตอาสา การร่วมขับเคลื่อนจังหวัด
เชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม   

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. 
 

การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

(Evaluation) 
 

 

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่
ประเมิน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.พ.
ก าหนดการประเมินปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม .... ถึง 31 
มีนาคม ....)  รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน ....  ถึง 31 มีนาคม ....)  

องค์ประกอบการประเมิน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะ
ก าหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดับ 
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๓. 
 

การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

(Evaluation) 
 

 

     แนวทางส าหรับ 
       ผู้ประเมิน 

แนวทางส าหรับผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัด
เชียงใหม่ ยกเว้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด ปลัดอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประจ าอ าเภอ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญในบังคับบัญชาของปลัดอ าเภอ/หัวหน้า 
ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

(2) ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ประจ าจังหวัด ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับ
บัญชา ยกเว้นข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ปลัดอ าเภอ 
และหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ และข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในบังคับบัญชาของปลัดอ าเภอ/หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

(3) นายอ าเภอ ส าหรับปลัดอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
(4) ปลัดอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ส าหรับ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ในบังคับบัญชา 
(5)  ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (1) (2) 

หรือ (3) แล้วแต่กรณีการมอบหมายตาม (5) ให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในกรณีที่เป็นการประเมินรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

ประจ าจังหวัดสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ข้าราชการประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัดราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาคที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของ  
ผู้ มี อ านาจหน้ าที่ ป ระ เมิ น  ทั้ งนี้  ให้ น าหนั งสื อส านั ก งาน  ก .พ . 
ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ประกอบการ
พิจารณาด าเนินการด้วย  

 

 

 

    
     หลักเกณฑ์การเลื่อน 

  เงินเดือน 
 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1008.1/ว12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555  และประกาศจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
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๓. 
 

การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

(Evaluation) 
   
     กฎระเบียบ   
      แนวปฏิบติ  
 

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  มีดังนี้ 
➢ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552    
➢ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันที่ 3 กันยายน 
2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐08.1/ว ๒8  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

➢ ฐานค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่ง  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐08.1/145  ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ  

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐08.1/ว ๒0  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2555 เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐08.1/ว 1๒  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 
2555  รื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐12.2/ว 6  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558  เรื่อง ก ารปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง
ของข้ าร าชก ารพลเรือนส ามัญ 

➢ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐12.2/ว 7  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558  เรื่อง ก ารเลื่อนเงินเดือนข้ าร าชก ารพลเรือนส ามัญ 

➢ ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ฯ การบริหารวงเงินงบประมาณ และเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือน จังหวัดเชียงใหม่   

  
 

 ประเมินเจ้าหน้าที ่
จ้างเหมาบริการ 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ  
จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อตกลงใน
สัญญาจ้าง พฤติกรรมและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการ 
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สรุปรายงานโดย...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่ e-mail : chiangmai.hrm@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

4.  
 

การรักษาไว ้

(Retention) 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.1 สนับสนุนข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนกลาง 

ในการจัดท าแผนสืบทอด ต าแหน่งทางการบริหาร (Succession 
Plan)  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากร 
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี   

๔.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด 
(Province Personal Information System: PPIS) ให้เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย 

๔.๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในด้านความเป็นอยู่ อาท ิ
      - บ้านพัก  
      - สถานที่การออกก าลังกาย  
      - จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการ 
        พลเรือนดีเด่นของจังหวัด การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร    

  ที่เป็นบุคคลดีเด่นในโอกาสต่างๆ  
 

 

 

 

 

การสรรหา 

(Recruitment) 

 

การพัฒนา 

(Development) 

การประเมิน 
(Evaluation) 

การรักษาไว ้

(Retention) 
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