
การด าเนินการคัดเลือก “ข้าราชการพันธุ์ดี” ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกรอบแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยมุ่งเน้นควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิ ภำค เพ่ือให้มี
ทิศทำงที่ชัดเจนในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ และมุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งต้องใช้
บุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนที่มีศักยภำพเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนภำรกิจดังกล่ำว 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจึงได้จัดท ำโครงกำรข้ำรำชกำรพันธุ์ดีของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนขึ้น เพ่ือค้นหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรที่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ แต่ขำด
ช่องทำงในกำรน ำเสนอควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้ได้รับกำรพัฒนำเป็นข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูงได้อย่ำง
เหมำะสม ต่อเนื่อง และเป็นระบบ และส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนสำมำรถน ำกลุ่มข้ำรำชกำรเหล่ำนี้เก็บไว้
ในคลังคนคุณภำพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดให้เป็นก ำลังส ำคัญของหน่วยงำนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีข้ำรำชกำรยุคใหม่ท่ีมีศักยภำพสูง ที่เป็นคนดี และคนเก่ง อย่ำงเป็นระบบ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีคลังก ำลังคนคุณภำพที่พร้อมขับเคลื่อนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. แนวทางการคัดเลือกและพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะที ่1 : การรับสมัครเพื่อคัดเลือก 
 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นข้ำรำชกำร พันธุ์ดีของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ได้แบ่งกำรรับสมัครเพื่อกำรคัดเลือกไว้ 2 แบบ ได้แก่ 

1. ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้เสนอรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดเพ่ือกำรพิจำรณำคัดเลือก 
2. ข้ำรำชกำรผู้มีคุณสมบัติสมัครด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชำระดับส ำนัก/ศูนย์/กอง พิจำรณำให้

ควำมเห็นประกอบ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพันธุ์ดี ดังนี้ 
1. เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัดส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทุกจังหวัด/ส่วนกลำง ประเภทวิชำกำร 

ระดับปฏิบัติกำร ถึง ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
2. มีผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรรอบปีที่ผ่ำนมำในระดับดีเด่น ทั้ง 2 รอบ

กำรประเมิน 
3. เป็นผู้มีศักยภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำ 
4. เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยำและระเบียบวินัย 
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนประเภทต่ำงๆ จำกทุกหน่วยงำน 
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

วิธีการสมัครเพื่อคัดเลือก 
 กรอกใบสมัครที่เว็บไซด์ https://hrm.mol.go.th/ หัวข้อ “ข้าราชการพันธุ์ดี” โดยกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลตำมที่ก ำหนด ทั้งนี้ กำรสมัครเพ่ือ
คัดเลือกจะถือว่ำสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกข้ันตอนภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 เกณฑ์การคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก โดยประเมินจำก 
1. ประเมินจำกคุณสมบัติส่วนบุคคล 
2. ประเมินจำกกำรเสนอแนวคิดกำรพัฒนำงำน และผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ (เอกสำรแนบท้ำย) 

https://hrm.mol.go.th/%20หัวข้อ
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3. ประเมินทัศนคติด้วย Attitude Test และสอบสัมภำษณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินการในระยะที่ 1 
ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2565 
พิจำรณำคัดเลือก – เดือนสิงหำคม 2565 
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก – เดือนกันยำยน 2565 

ระยะที่ 2 : การพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือก 
 ภำยหลังจำกประกำศรำยชื่อผู้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
     เป็นข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
ระดับปฏิบัติกำร ถึง ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ทีม่ีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรรอบปีที่ผ่ำนมำในระดับดีเด่น 
ทั้ง 2 รอบกำรประเมิน ที่มำจำก 
 4.1 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด คัดเลือกบุคลำกรในสังกัดเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ 
     4.2 หน่วยงำนส่วนกลำง คัดเลือกบุคลำกรในสังกัดเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ 
     4.3 ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกด้วยตนเอง 

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 5.1 เสนอรำยชื่อและรับสมัคร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2565 
 5.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยชื่อและประกำศรำยชื่อ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2565 
 5.3 ด ำเนินกำรพัฒนำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ระหว่ำงตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566  

6. วิธีการคัดเลือก   
     6.1 ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล 
 6.2 ประเมินจำกกำรเสนอแนวคิดกำรพัฒนำงำน และผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ 
 6.3 ประเมินทัศนคติด้วย Attitude Test และสอบสัมภำษณ์ 
 6.4 ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรโดยวิธีประเมินแบบ 360 องศำ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจะมีกลุ่มข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูงเพ่ิมมำกขึ้น และเป็นกลุ่มเป้ำหมำย
หลักในกำรได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล   
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เอกสารแนบท้าย 
 

รูปแบบการน าเสนอผลงานดีเด่น และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางาน 
 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น “ข้ำรำชกำรพันธุ์ดี” ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน จะต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำผลงำนส ำคัญในรอบ 1 ปี และข้อเสนอแนวคิดกำรพัฒนำงำน โดยจัดท ำในรูปไฟล์ pdf  
โดยเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4 ใช้ตัวอักษรภำษำไทยแบบ TH SarabanPSK ขนำด 16 pt  
โดยมีรูปแบบในกำรน ำเสนอ ดังนี้ 
 

1. รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 
     กำรจัดท ำผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ ให้จัดท ำสรุปสำระส ำคัญอย่ำงน้อย 1 เรื่อง (สูงสุดไม่เกิน 3 เรื่อง) 
ควำมยำวของเนื้อหำผลงำนทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4 โดยเป็นผลงำนที่โดดเด่นสะท้อนผลสัมฤทธิ์ 
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร หรือกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรพัฒนำนวัตกรรม 
ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนในเชิงยุทธศำสตร์  หรือเชิงนโยบำย
ระดับกรม โดยมีหัวข้อในกำรน ำเสนอ ดังนี้ 
     1.1 เรื่องท่ีน ำเสนอ 
     1.2 ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
     1.3 สรุปสำระส ำคัญ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และผลกำรด ำเนินกำร 
     1.4 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
     1.5 ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินกำร 
     1.6 ข้อเสนอแนะ 
 

2. รูปแบบและวิธีการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางาน 
    ข้อเสนอแนวคิดกำรพัฒนำงำน คือ ข้อเสนอเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่ส ำคัญของงำน 

ในหน้ำที่ หรืองำนในภำรกิจของหน่วยงำน ให้จัดท ำอย่ำงน้อย 1 ข้อเสนอ โดยมีหัวข้อในกำรน ำเสนอ ดังนี้ 
2.1 เรื่องท่ีน ำเสนอ 
2.2 หลักกำรและเหตุผล 
2.3 แนวคิดท่ีน ำมำใช้ในกำรพัฒนำงำน 
2.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 
 
 
 


