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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ได้บริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้นโยบายที่ได้ประกาศใช้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

การด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่ ก.พ. ก าหนด เป็นกรอบหลักในการด าเนินการ ส าหรับการพัฒนา

บุคลากรของส่วนราชการแต่ละสังกัด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาเพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับ

ภารกิจของส่วนราชการ ผู้สนใจ สามารถ  “คลิก รายการด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการ”
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การสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากร

• การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ส านักงาน ก.พ.

ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556)

• คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน

• คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การอนุมัติ

คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

• วุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2564 (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

• หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

• คู่มือการด าเนินการและเลือกสรรพนักงานราชการ

• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ

และความช านาญงานสูง เข้ารับราชการ  (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว24

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553)

• การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับราชการ (ส านักงาน ก.พ.

ที่ นร 1006/ว11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553)

• การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระท าผิดวินัยฐานทุจริต

ต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว16 ลงวันที่

23 กันยายน 2556)

• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

พ.ศ. 2564

การบรรจุ

แต่งตั้ง

ย้าย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่

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_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/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/w16-2556.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
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• แนวทางการด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติราชการ (ส านักงาน ก.พ.)

• หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ

พลเรือนสามัญ (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553)

• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอบรมออนไลน์ของส านักงาน ก.พ.

• การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID-19 (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563)

• การพัฒนาตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

(พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562)

• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

สามัญ (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552)

• คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

• ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า

• ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์

และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(6 สิงหาคม 2563)

การ

ประเมินผล

การ

ปฏิบัติงาน

การพัฒนา

บุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่

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/D5/5D06May2021155041.pdf


การให้คุณ

ให้โทษ

และ

การให้ขวัญ

ก าลังใจ

• กฎ ก.พ. ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ

การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553

• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษ 

กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. 2554 (ส านักงาน ก.พ.

ที่ นร 1011/ว19 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554)

• ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออก

จากราชการ พ.ศ. 2556 (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว8 ลงวันที่ 28 กันยายน 2557)

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการด าเนินการ

ทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

• การก าหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (ส านักงานเลขาธกิาร ครม. 

ที่ นร 0506/ว55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553)

• การให้ขวัญก าลังใจ (สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล)

สืบค้นข้อมูล รายละเอียดเพื่มเติมได้ที่... เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.
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• พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

• ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า

ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 

การ

ส่งเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงใหม่

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/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
https://www.ocsc.go.th/law/order
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

