
บทสรุปหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีการกำหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี ่ยวของ ไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ รายละเอียดดังนี้  

หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

1. หลักเกณฑการประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  

2. หลักเกณฑการประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดำรง

ตำแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

 - ตําแหนงสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

 - ตําแหนงสังกัดกรมการจัดหางาน  

 - ตําแหนงสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

 - ตําแหนงสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

 - ตําแหนงสังกัดสํานักงานประกันสังคม  

3. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื ่อนขึ้นแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง

แหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  

4. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย หรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ในระดับไมสูงกวาเดิม  

5. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย หรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  

ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ในระดับไมสูงกวาเดิม  

6. หลักเกณฑ วิธ ีการ และเง ื ่อนไขการเลื ่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเช่ียวชาญ  

7. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งให  

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกระทรวงแรงงาน  

8. ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังขาราชการไปประจําการในตางประเทศ พ.ศ. 2565   

หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  

1. การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได  

2. การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 
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หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร  
1. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื ่องหลักเกณฑการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
3. กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ พ.ศ. 2553 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013/ว27 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรอืนสามัญ 

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ (สำนักงาน ก.พ. ท่ี   
นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552)  
2. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน  
3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การแตงตั ้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัยและลูกจางประจำในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
4. คำส่ังสำนักงานปลัดกระทรวงแรงาน เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจำในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
5. กฎ ก.พ.วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552  
6. ประกาศแนวปฏิบัติคำมั่นปรับปรุงผลงาน กรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตอง
ปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ 60)  
7. คูมือผูประเมิน (ระบบ DPIS) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
8. คูมือผูรับการประเมิน (ระบบ DPIS) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ  
1. แนวทางการพิจารณาและกำหนดโทษทางวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

1.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 0611/ว.2 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2528 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน ที่ น.ว.125/2503 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2503 
เรื่อง การลงโทษขาราชการผูกระทำผิดวินัยอยางรายแรง 
1.3 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร 0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการผูกระทำผิดวินัยอยางรายแรงบางกรณี 

2. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (โดยใหประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ซึ่งเปนผูที่มีผลการปฏิบัติรการอยูใน
ระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบเปนการท่ัวกัน เพื่อเปนยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินในรอบตอไป) 
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3. ประกาศแนวปฏิบัติคำมั่นปรับปรุงผลงาน กรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตอง
ปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ 60) 
4. ประกาศหลักเกณฑการเลื ่อนเงินเดือนขาราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไดแก การลา การมาทำงานสาย ท่ีมีผลตอการพิจารณาการไดเล่ือน/ไมไดเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)   
5. ประกาศหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไดแก การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลตอการพิจารณาการได (เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไดแก การลา การมาทำงานสาย ท่ีมีผลตอการพิจารณาการไดเล่ือน/ไมไดเล่ือน
คาจางของลูกจางประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 
7. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการรับ 
จาย และเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2548 
8. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานวาดวยการสงเคราะหขาราชการ พ.ศ.2565 
9. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
10. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานวาดวยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตรีเทพพิทักษ 
พ.ศ. 2565 
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