
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง 
บุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการใหคุณใหโทษ 
และการสรางขวัญกําลังใจ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
1. หลักเกณฑการประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
     ประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  
2. หลักเกณฑการประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
    ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
     - ตําแหนงสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ยังไมมีการเปดรับสมัคร) 
     - ตําแหนงสังกัดกรมการจัดหางาน 
     - ตําแหนงสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
     - ตําแหนงสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
     - ตําแหนงสังกัดสํานักงานประกันสังคม 
3. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    ระดับชํานาญงาน  
4. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย หรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
     ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับไมสูงกวาเดิม  
5. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย หรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในระดับไมสูงกวาเดิม  
6. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ  
7. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งให 
    ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกระทรวงแรงงาน  
8. ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการไปประจําการในตางประเทศ พ.ศ. 2565 
    ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

1. การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได 

2. การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรบัคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง  
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https://hrm.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
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หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือวา “ทรัพยากรบุคคล”
เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหองคกรเจริญเติบโตและเปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับองคกรและ
ระดับประเทศ ทรัพยากรบุคคลจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคตอันจะทําใหการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคกรบรรลุเปาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติตอไป  
1. การพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแก 
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหเรียนรูระเบียบ แบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี 
โดยใหดําเนินการในกระบวนการดังตอไปนี้ 
    1.1 การปฐมนิเทศเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับโครงสราง อํานาจหนาท่ี ผูบริหาร และวัฒนธรรมของสวนราชการรวมท้ัง 
          สรางขวัญและกําลังใจใหผูท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
    1.2 การเรียนรูดวยตนเองเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    1.3 การอบรมสัมมนารวมกันเพ่ือปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการท่ีดี ท้ังนี้ การดําเนินการ 
          ในกระบวนการดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการพัฒนา 
         ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
2. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานดําเนินการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ท้ังกอนและหลังการเขารับการอบรม รวมท้ังดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการเขารับการอบรมจากผูบังคับบัญชา 

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามรถกํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการ ของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล และนําผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการดังกลาวไปใช 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ 
2. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือใหการประเมินของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหลักเกณฑและวิธีการประเมินขาราชการ 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน ก.พ. 
3. ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขาราชการมีการปฏิบัติราชการ ในระดับ 
ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ 
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได ตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4. คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญและ 
ลูกจางประจําในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือใหมีความโปรงใสเปนธรรมในเรื่องการประเมินบุคลากร 
จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการกําหนดเครื่องมือท่ีจะนํามาใชในการประเมินบุคลากรในแตละป 
โดยคณะกรรมการมีองคประกอบจากบุคลากรจากหนวยงานสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค 
5. คําส่ังการแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
และลูกจางประจําในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือสนับสนุนใหผลการประเมินบุคลากรในแตละรอบการประเมิน 
เกิดความโปรงใส เปนธรรมและมีมาตรฐานในการใชดุลพินิจของผูประเมิน จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
กลั่นกรองผลการประเมิน โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด 
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หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 
1. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
กําหนดใหประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ซ่ึงเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดี
มากในท่ีเปดเผยใหทราบเปนการท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินในรอบตอไป ดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.พ. 
2. ประกาศหลักเกณฑการเล่ือนเงินเดือนขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการของขาราชการ ไดแก จํานวนการลา การมาทํางานสาย 
ท่ีมีผลตอการพิจารณาการไดเลื่อนหรือไมไดเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ. 2552 
3. ประกาศหลักเกณฑการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ไดแก จํานวนการลา การมาทํางานสาย ท่ีมีผลตอ 
การพิจารณาการไดเลื่อนหรือไมไดเลื่อนคาจางของลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 
4. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดใหความสําคัญกับกระบวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดในทุกข้ันตอน (กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556) เพ่ือใหความเปนธรรม 
แกผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย โดยเฉพาะผูถูกกลาวหา จักตองมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานไดอยางเต็มท่ีและในการใช 
ดุลพินิจในการกําหนดบทลงโทษของผูบังคับบัญชาจะตองเปนไปตามมาตรฐานแนวทางการลงโทษของสํานักงาน ก.พ. 
รวมท้ังแนวทางการลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ในกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินการทางวินัย 
ก.พ. กระทรวงแรงงาน ไดแตงต้ังคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการดําเนินการวินัย ซ่ึงมีผูแทนจากหนวยงานภายนอก 
เขารวมตรวจสอบและกลั่นกรองการดําเนินการทางวนิัยขาราชการฯในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกกรณี เพ่ือใหการตรวจสอบ 
ผลการดําเนินการทางวินัยมีมาตรฐานและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 
5. ประกาศแนวปฏิบัติคําม่ันปรับปรุงผลงาน กรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง 
(ต่ํากวารอยละ 60) 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
6. การจัดสวัสดิการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
ดําเนินการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงาน ท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดใหตามแนวทาง 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ดําเนินการโดยคณะกรรมการ 
สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เชน การสงเคราะหบุคลากรและบุคคลในครอบครัว กรณีตางๆ , จัดกิจกรรม 
สวัสดิการสําหรับบุคคลกรในสังกัด เปนตน 


