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จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามประกาศ ลงวันท่ี 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
เชียงใหม่สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าวจึงได้มีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการสรรหา 
(Recruitment) การพัฒนา(Development) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) และการ
รักษาไว้ (Retention)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ได้มีการด าเนินการตามกรอบนโยบาย ดังนี้

• การสรรหา

• การพัฒนา

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การรักษาไว้

• ผนวก 
ประกาศ / หนังสือแจ้งเวียน

การด าเนินการของส่วนราชการ
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2การสรรหา (Recruitment)

• หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• คู่มือการด าเนินการและเลือกสรรพนักงานราชการ

แนวปฏิบัติ

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


3การพัฒนา (Development)

• แนวทางการด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.)

• หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส านักงาน 

ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว๒๗ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓)

• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอบรมออนไลน์ของส านักงาน ก.พ.

• การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ส านักงาน 

ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๘๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)

• การพัฒนาตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม (พ.ร.บ. มาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒)

แนวปฏิบัติ
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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/article/phraraachbayyatimaatrthaanthaangcchriythrrm_ph.s._2562_0.pdf


4
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(Evaluation)



5
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(Evaluation)



6การรักษาไว้ (Retention)

• การให้ขวัญก าลังใจ (สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล)

• การให้โควตาพิเศษแก่ขา้ราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดเชียงใหม่

แนวปฏิบัติ

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.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D23Apr2022141944.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 

»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� Å§ÇÑ¹·Õè 19 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
àÃ×èÍ§ ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ

¢Í§¢�ÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ�

    Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� ´�Ç¹·ÕèÊØ´ ·Õè ªÁ 0017.5/Ç 6860 Å§ÇÑ¹·Õè 8 ÁÕ¹Ò¤Á 2565
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÏ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅÏ 

¡ÒÃàÅ×èÍ¹à§Ô¹à´×Í¹¢�ÒÃÒª¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃàÅ×èÍ¹¢Ñé¹¤�Ò¨�Ò§ÅÙ¡ �̈Ò§»ÃÐ¨íÒ 
»ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2565 ¤ÃÑé§·Õè 1 (1 àÁÉÒÂ¹ 2565)

á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÅ×èÍ¹à§Ô¹à´×Í¹¢�ÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑ    
Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� »ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³    
¾.È. 2565 ¤ÃÑé§·Õè 1 (1 àÁÉÒÂ¹ 2565)

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¨�Ò§»ÃÐ¨íÒ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� ÃÍº¡ÒÃ
»ÃÐ àÁÔ¹ ÃÍº·Õè 1 (ÇÑ¹·Õè  1 µØÅÒ¤Á 2564 – 31 
ÁÕ¹Ò¤Á 2565) áÅÐ¡ÒÃàÅ×èÍ¹¢Ñé¹¤�Ò¨�Ò§ÅÙ¡¨�Ò§»ÃÐ í̈Ò 
¤ÃÑé§·Õè 1 (ÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2565)

»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� Å§ÇÑ¹·Õè 8 ÁÕ¹Ò¤Á 2565 
   àÃ×èÍ§ ¡ÒÃºÃÔËÒÃÇ§à§Ô¹¡ÒÃàÅ×èÍ¹à§Ô¹à´×Í¹ ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ́ ÊÃÃ
   à§Ô¹à¾×èÍãª�àÅ×èÍ¹à§Ô¹à´×Í¹¢Í§¢�ÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ�

»ÃÐ¡ÒÈ/Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§àÇÕÂ¹ 
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

ºØ¤¤Å ¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ� 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D26Aug2019080022.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D08Mar2022110640.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/D5/5D23Apr2022141944.pdf


  

 

 

 

 

 

 

µÑÇÍÂ�Ò§ 
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å  

¢Í§Ê�Ç¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ� 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
 



 

 
  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการสรรหาพนกังานจางเหมาบริการ ตามแนวทางที่

จังหวัดเชียงใหมไดประกาศนโยบาย และสอดคลองตามหลกัเกณฑทีส่ํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
 



 
 

 



 
 

การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง การจัดการราย

กรณี (Case Management) โดยมีวตัถุประสงคเพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ อพม. ใหมีทักษะการจัดการราย

กรณี  และใหผูประสบปญหาทางสังคมไดรับการชวยเหลืออยางเปนระบบและสําเร็จตามเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย อพม. รุนละ 20 คน จํานวน 13 รุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
 



 

โดยใชกระบวนการจัดโครงการฝกอบรม Online ผาน “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู ความเขาใจ

ดานการเงินการคลัง และดานกาจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ใหแกผูปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565” 

 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
 


