หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตามกฎ
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการใหคุณใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจ รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. หลักเกณฑการประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
2. หลักเกณฑการประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
- ตําแหนงสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ยังไมมีการเปดรับสมัคร)
- ตําแหนงสังกัดกรมการจัดหางาน
- ตําแหนงสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
- ตําแหนงสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- ตําแหนงสังกัดสํานักงานประกันสังคม
3. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน
4. หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการย าย หรื อการโอนข าราชการพลเรื อนสามั ญเพื่ อแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับไมสูงกวาเดิม
5. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย หรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในระดับไมสูงกวาเดิม
6. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ
7. หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกระทรวงแรงงาน
8. ระเบี ยบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งข าราชการไปประจําการในต างประเทศ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565

หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
1. การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได
2. การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
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หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือวา “ทรัพยากรบุคคล”
เป น ป จจั ย สํ าคั ญ ที่ จะทํ า ให องคกรเจริญ เติบโตและเปนหัว ใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ องคกรและ
ระดับประเทศ ทรัพยากรบุคคลจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคตอันจะทําใหการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคกรบรรลุเปาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติตอไป
1. การพั ฒนาข าราชการที่ อยู ระหว างทดลองปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการของสํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน ได แ ก
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหเรียนรูระเบียบ แบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี
โดยใหดําเนินการในกระบวนการดังตอไปนี้
1.1 การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง อํานาจหนาที่ ผูบริหาร และวัฒนธรรมของสวนราชการรวมทั้ง
สรางขวัญและกําลังใจใหผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
1.2 การเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.3 การอบรมสั มมนารว มกัน เพื่อปลูกฝงการประพฤติป ฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี ทั้งนี้ การดําเนิน การ
ในกระบวนการดั งกลาว ใหเปนไปตามประกาศสํ านั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่ อง หลั กเกณฑ การพั ฒนา
ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
-32. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานดําเนินการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ทัง้ กอนและหลังการเขารับการอบรม รวมทั้งดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการเขารับการอบรมจากผูบังคับบัญชา

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามรถกํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการ ของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และนําผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการดังกลาวไปใช
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ
2. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อใหการประเมินของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหลักเกณฑและวิธีการประเมินขาราชการ
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน ก.พ.
3. ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขาราชการมีการปฏิบัติราชการ ในระดับ
ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒
4. คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญและ
ลูกจางประจําในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใหมีความโปรงใสเปนธรรมในเรื่องการประเมินบุคลากร
จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกําหนดเครื่องมือที่จะนํามาใชในการประเมินบุคลากรในแตละป
โดยคณะกรรมการมีองคประกอบจากบุคลากรจากหนวยงานสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค
5. คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
และลูกจางประจําในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนใหผลการประเมินบุคลากรในแตละรอบการประเมิน
เกิดความโปรงใส เปนธรรมและมีมาตรฐานในการใชดุลพินิจของผูประเมิน จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมิน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด

-3-

หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ

1. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กําหนดใหประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ซึ่งเปนผูที่มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดี
มากในที่เปดเผยใหทราบเปนการทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินในรอบตอไป ดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.พ.
2. ประกาศหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพฤติกรรมการมาปฏิบัติร-าชการของข
าราชการ ไดแก จํานวนการลา การมาทํางานสาย
4ที่มีผลตอการพิจารณาการไดเลื่อนหรือไมไดเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ. 2552
3. ประกาศหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ไดแก จํานวนการลา การมาทํางานสาย ที่มีผลตอ
การพิจารณาการไดเลื่อนหรือไมไดเลื่อนคาจางของลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544
4. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดใหความสําคัญกับกระบวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดในทุกขั้นตอน (กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556) เพื่อใหความเปนธรรม
แกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะผูถูกกลาวหา จักตองมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานไดอยางเต็มที่และในการใช
ดุลพินิจในการกําหนดบทลงโทษของผูบังคับบัญชาจะตองเปนไปตามมาตรฐานแนวทางการลงโทษของสํานักงาน ก.พ.
รวมทั้งแนวทางการลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ในกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินการทางวินัย
ก.พ. กระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการดําเนินการวินัย ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานภายนอก
เขารวมตรวจสอบและกลั่นกรองการดําเนินการทางวินัยขาราชการฯในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกกรณี เพื่อใหการตรวจสอบ
ผลการดําเนินการทางวินัยมีมาตรฐานและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
5. ประกาศแนวปฏิบัติคํามั่นปรับปรุงผลงาน กรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง
(ต่ํากวารอยละ 60)
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒
6. การจัดสวัสดิการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ดําเนินการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงาน ที่นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดใหตามแนวทาง
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เชน การสงเคราะหบุคลากรและบุคคลในครอบครัว กรณีตางๆ , จัดกิจกรรม
สวัสดิการสําหรับบุคคลกรในสังกัด เปนตน

