
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 
 
๑. หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 ๑.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
ที่ ก.พ. ก ำหนด  
 ๑.๒ ก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำ คัดเลือก แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง โยกย้ำย กำรพิจำรณำ  
ควำมดีควำมชอบ เลื่อนต ำแหน่ง และกำรเลื่อนเงินเดือน ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 
 ๑.๓ ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที ่ก.พ. ก ำหนด 
 ๑.๔ มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้บุคลำกรได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 ๑.๕ มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่สำมำรถใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ  
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 มำตรำ ๕๓ บัญญัติให้กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจำกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งโดยบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชี  
ผู้สอบแข่งขัน กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด  ซึ่ง ก.พ. ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบแข่งขัน กำรขึ้นบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันตำมหนังสือส ำนักงำน ก .พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  
ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
 มำตรำ ๕๕ บัญญัติให้ในกรณีมีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ อำจคัดเลือก
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งโดยไม่ต้องด ำเนินกำรสอบแข่งขันตำมมำตรำ ๕๓ ก็ได้ 
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ เรื่อง กำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ำรับรำชกำร 
 มำตรำ ๕๗ บัญญัติให้กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และกำรแต่งตั้งให้  
ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ และมำตรำ ๖๖  
ให้ผู้มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 

(๑) กำรบรรจุ ... 
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 (๑) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับสูง ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรง  
ต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง 
 (๒) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับสูง ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำ 
หรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี หรือต ำแหน่งอ่ืน  
ที่ ก.พ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี  เสนอรัฐมนตรี เจ้ำสังกัดเ พ่ือน ำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติ 
จำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมดังกล่ำว 
เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง 
 (๓) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรง 
ต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๕) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรง 
ต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๗) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด 
เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง 
 (๘) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ให้ปลัดกระทรวง 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรง  
ต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๙) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับ  
ควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวง ส่วนกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนรำชกำรระดับกรมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรอยู่ในบังคับบัญชำ
หรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดี
ผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๑๐) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย 
จำกอธิบดีผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 

๓. หลักเกณฑ์ ...  
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๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร เพรำะบุคลำกรคือก ำลังส ำคัญ  
ที่ช่วยให้องค์กรสำมำรถขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกรไว้ ดังนี้ 
 ๓.๑ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ด้วยกำรติดตำมนโยบำยรัฐบำล ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี เพื่อน ำมำประกอบกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรประจ ำปี 
 ๓.๒ วางแผนการจัดฝึกอบรม เมื่อวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรแล้ว จึงน ำข้อมูล  
มำจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมประจ ำปีงบประมำณและขออนุมัติโครงกำร 
 ๓.๓ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นกำรจัดกำรฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำป ี
 ๓.๔ การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเป็นกำรจัดฝึกอบรมภำยใน จะมีกำรสรุปเนื้อหำกำรอบรม
เผยแพร่ทำงอินทรำเน็ตเพ่ือให้บุคลำกรในองค์กำรรับทรำบ และเมื่อสิ้นสุดโครงกำรฝึกอบรมไปแล้วประมำณ 
๓ เดือน จะติดตำมผลโดยทอดแบบส ำรวจผู้บังคับบัญชำของผู้เข้ำรับกำรอบรม เพ่ือติดตำมผลกำรน ำควำมรู้  
ที่ได้มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนเพียงใด และรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ ส่วนกรณีกำรส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะเป็นผู้จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่ให้บุคลำกร
ภำยในองค์กำรรับทรำบเช่นกัน 
 




