
  

หลักเกณฑ์ 
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 2705 

E – mail : chiangmai.hrm@gmail.com 



 

 

  การดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ ก.พ. กำหนด         
เป็นกรอบหลักในการดำเนินการ สำหรับการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการแต่ละสังกัด            
ให้เป็นไปตามเป้าหมายทิศทางการพัฒนาเพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของ        
ส่วนราชการ สามารถ Click รายละเอียดแต่ละรายการ 
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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ 

การสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากร 

⚫  การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจบุุคคลเข้ารับราชการ  
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556) 

⚫  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  
 การสอบแข่งขัน 

⚫ การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การอนุมตัิคัดเลือกจากบัญชี     
ผู้สอบแข่งขันได ้

⚫ วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้สอบคัดเลอืกเพ่ือบรรจบุุคคลเข้ารบัราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562) 

⚫ หลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

⚫ คู่มือการดำเนินการและเลือกสรรพนักงานราชการ 

 

⚫  หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการบรรจบุุคลคที่มีความรู้  ความสามารถ และความ
 ชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ 
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 24 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553) 

⚫  การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับราชการ  
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553) 

⚫ การบรรจบุุคคลผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับราชการ 
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553) 

⚫ การบรรจบุุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ
 กลับเข้ารับราชการ 
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 16 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556) 

⚫ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลือ่นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564 

 

การบรรจุ/

แต่งตัง้/ย้าย 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w17-2556.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/manual_w17_1.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/manual_w17_1.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/manual_w18-2556.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/manual_w18-2556.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w17_2562.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gesrecruitnselect-2554.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gesrecruitnselect-2554.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/governmentemployee-recruit-manual.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w24-2553.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w11-2553.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w11-2553.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w16-2556.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

การพัฒนาบุคลากร 

⚫  แนวทางการดำเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา ข้าราชการที่อยูร่ะหว่างทดลอง
 ปฏิบตัิราชการ (สำนักงาน ก.พ.) 

⚫  หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและการสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553) 

⚫ หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 

⚫ การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563) 

⚫ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม  
 (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562) 
 

การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 

⚫  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552) 

⚫  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 

⚫ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏบิตัิงานและการดำเนินการ
 กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิก์ารปฏิบตัิงานต่ำ 

⚫ การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  

⚫ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง การบรหิารวงเงินการเลื่อน
 เงินเดือนหลักเกณฑ์และวธิีการจัดสรรเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

⚫ แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจงัหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565) 

⚫ แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิัติงานของลูกจ้างประจำ           
 จ.เชียงใหม่ รอบการประเมิน รอบที่ 1 (วันที่ 1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2565) 
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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/w4-2560_attachment_book.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/w4-2560_attachment_book.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w27-2553.pdf
http://ocsc.chulaonline.net/main/MainRule.asp
https://drive.google.com/file/d/1_Zu0UWTDdmwZzD9kukDpViqoG_D5A5RB/view
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/phraraachbayyatimaatrthaanthaangcchriythrrm_ph.s._2562_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w20-2552-rules.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D21Jun2019091607.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D31May2018082817.PDF
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D31May2018082817.PDF
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/elearning-ocsc-covid19-guide.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022141944.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022141944.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022141944.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022142436.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022142436.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022142301.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022142301.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022142301.pdf


 

การให้คุณให้โทษและ

การให้ขวญักำลงัใจ 

⚫  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการหลักเกณฑแ์ละวิธีการการใหบ้ำเหน็จความชอบการกันเป็นพยาน การลด
โทษ และการใหค้วามคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 

⚫  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่ง ลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติ
ตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. 2554 
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554) 

⚫ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสัง่ ให้ออกจากราชการ 
พ.ศ. 2556  
 (สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 8 ลงวันที่ 28 กันยายน 2557) 

⚫ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ ดำเนินการทางวินัย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2559 

⚫ การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค  
 (สำนักงานเลขาธิการ ครม. ที่ นร 0506/ว 55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553) 

⚫ การให้ขวัญกำลังใจ (สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล) 
 

การส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 

⚫  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

⚫ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัทำ ประมวลจรยิธรรม 
 ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
 2563 
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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/law_civil_service_rules2553_03_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/law_civil_service_rules2553_03_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w19-2554_0_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w8-2557_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/toall_law_2559.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/toall_law_2559.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/cabinet-w55-2553.pdf
https://www.ocsc.go.th/compensation/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/236/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/236/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/236/T_0001.PDF

