


















 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กองบรหิารทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน 
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แผนท่ียุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ 2557 – 2561 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

และผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

การจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วางระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path) ใหครอบคลุมทุกสายงาน 

พัฒนาหลักสูตร e-learning 

อยางตอเนื่อง 

จัดระบบองคความรูใหสะดวกในการเรียนรู 

โดยจําแนกตามกลุมเปาหมาย 

กํากับดูแลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

อยางเขมงวด และดําเนินการตอตานการ

ทุจริตอยางจริงจัง 

เสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี

วินัยและปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

ปลูกจิตสํานักใหกับบุคลากรทุกระดับ

ใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 

ปรับปรุงสภาพแวดลอม

ในการทํางาน 

จัดสวัสดิการเพิ่มท่ีนอกเหนือจากท่ี

ภาครัฐจัดให 

จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางบุคลากร 

มิติที่ 2 ดาน

ประสิทธภิาพ 

มิติที่ 1 ดานความ

สอดคลองเชิงกลยุทธ 

มิติที่ 5 ดาน

คุณภาพชีวติ 

มิติที่ 4 ดานความ

พรอมรับผิด 

มิติที่ 3 ดาน

ประสิทธิผล 

ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการ

สรรหา บรรจุ แตงต้ัง โยกยายท่ี

ชัดเจน และถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  

สงเสริมและแสวงหาวิธีการพัฒนา

บุคลากรบนความหลากหลาย

นอกเหนือจากการฝกอบรม เชน การ

สอนงาน การจัดทําคูมือ การหมุนเวียน

งาน ฯลฯ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย ใหมีความ
โปรงใสและเปนธรรม 

2. พัฒนาระบบเส นทางความก าวหน าในสายอาชี พ (Career 
Development) 

3. พัฒนาระบบการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการที่สําคัญ 
(Succession Plan) 

4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักสมรรถนะและการ
จัดการความรูในองคกร เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงเปนองคกรที่มี
สมรรถนะสูง (HPO) 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
6. เสริมสรางและพัฒนาใหบุคลากรมีวินัยและปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
7. เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการ 
 

สรางระบบการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและ

วิชาการท่ีสําคัญ (Sucession Plan) 

วิเคราะหอัตรากําลังตามโครงสรางสวนราชการ 

 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานขอมูลดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตารางท่ี 1 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ 

โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 2561 
มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ  

CSF1 การจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

KPI1 จํานวนแผนปฏิบัติการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการทบทวน
ประจําป 

1 1 1 1 1 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิ บัติการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

อบ.  

KPI2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการสําเร็จในแตละปงบประมาณ 

95 80 85 92 95 95 - การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ 
- การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อบ.  

CSF2 วิเคราะหอัตรากําลังตาม
โครงสรางสวนราชการ 

KPI3 จํานวนสวนราชการท่ีไดมีการ
ปรับปรุงโครงสราง 

5 กรม 5 กรม  
1 

สถาบัน 

- - - - โครงการปรับปรุงโครงสรางสวน
ราชการตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนวยงานของกระทรวงแรงงาน 
(แผน 4 ป) 

กพบ. ดําเนินการ
สําเรจ็

ครบถวนแลว 

 KPI4 ระดับความสําเร็จของการวิเคราะห
อัตรากําลังตามโครงสรางสวนราชการ 
1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้ งคณะทํางานเ พ่ือวิ เคราะห

อัตรากําลังตามโครงสรางสวนราชการ 
3. วิเคราะหขอมูลภารกิจและปริมาณ

งานของหนวยงานท้ังในปจจุบันและ
อนาคต และกําหนดอัตรากําลังท่ี
เหมาะสม 

4. นําขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังเขา
ท่ีประชุมคณะทํางาน 

5.  เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
 

ระดับ 5 - 
 

ระดับ 3 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

- 
 

- การดําเนินการเก่ียวกับคําขอ
เพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหม ตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป หรือตาม
นโยบายรัฐบาลของสวนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
- โครงการวางแผนบริหารกําลังคน
เ พ่ื อรองรั บการ เปลี่ ยนแปลง
โครงสรางอายุขาราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

อบ. 
 

ดําเนินการ
สําเรจ็

ครบถวนแลว 
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ตารางท่ี 1 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 (ตอ) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ 

โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 2561 
มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ  

CSF3 วางระบบเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ให
ครอบคลุมทุกสายงาน 

KPI5 จํานวนสายงานท่ีมีการจัดทําแผน
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) สําเร็จ 

1 - 1 1 1 1 โครงการจัดทําแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 

อบ.  

CSF4 จั ด ทํ าแผนการสื บทอด
ตําแหนงทางการบริหารและวิชาการ
ท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

KPI6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
สืบทอดตําแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 
1.ขออนุมัติดําเนินการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนงฯ ตามท่ีบรรจุในแผนกลยุทธ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. กําหนดตําแหนงหลักและคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมสําหรับตําแหนงหลักท่ีตองการ
ผูสืบทอด 
3. จัดทํารางแผนการสืบทอดตําแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ 
(Succession Plan) และจัดทํากรอบสั่ง
สมประสบการณ 
4. นําเสนอแผนการสืบทอดตําแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ
(Succession Plan) ตอผูบริหาร 

ระดับ 4 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 - ระดับ 3 ระดับ 4 จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ี
สําคัญ (Succession Plan) 

สบ.  

CSF5 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและผลักดัน
ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

KPI7 รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ 

100 73 76 90 95 100 งานจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

พบ.  

 

 

 



4 
 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 (ตอ) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ 

โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 2561 
มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

CSF6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ
ในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
ท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

KPI8 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้ง โยกยาย 
1. แตงตั้งคณะทํางาน/กรรมการ 
2. จัดประชุมคณะทํางาน/กรรมการ 
3. พิจารณาทบทวน/กําหนดหลักเกณฑ 
4. เสนอผลการประชุมตอหัวหนาสวนราชการ/

อ.ก.พ. สป./อ.ก.พ. รง. 
5. ประกาศใชหลักเกณฑ  

N/A ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ  
1-5 

ระดับ  
1-5 

ติดตาม
ผล 

การพิจารณาเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเก่ียวกับการสรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

สบ. และ วน.. ป 61 KPI 8 
ใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ติดตาม
ความสําเร็จ

ของการ
ปรับปรุง
ระเบียบ/
หลักเกณฑ
การสรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง 

โยกยาย  

KPI9 จํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน
เก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
ท่ี พิ จ า ร ณาแล วพบว า ส ว น ร าชกา ร
ดําเนินการไมถูกตอง ไมเปนธรรมตอผูรอง 

นอยกวา 
5 เรื่อง 

นอยกวา 
5 เรื่อง 

นอยกวา 
5 เรื่อง 

นอยกวา 
5 เรื่อง 

นอยกวา 
5 เรื่อง 

นอยกวา 
5 เรื่อง 

CSF7 พัฒนาหลักสูตร e-learning 
อยางตอเน่ือง 

KPI10 จํานวนหลักสูตร  e- learn ing 
ท่ีไดรับการพัฒนาและนํามาใช 

1 1 1 1 - - โครงการพัฒนาหลักสูตร e-
learning 

พบ. ป 61 ตัด
ตัวช้ีวัดน้ี

ออก 
เน่ืองจากมี

การปรับปรุง
วิธีการ

ดําเนินการ 
CSF8 สงเสริมและแสวงหาวิธีการ
พัฒนาบุคลากรบนความหลากหลาย
นอกเหนือจากการฝกอบรม เชน 
การสอนงาน การจัดทําคู มือ 
การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

KPI11 จํานวนรูปแบบ/วิธีการการพัฒนา
บุคลากรท่ีนํามาใชอยางหลากหลาย 

1 - 1 1 1 1 โครงการสงเสริมการจัดการ
ความรูในการบริหารจัดการ
ยุ ท ธศ าส ต ร ด า น แ ร ง ง า น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พบ.  

 



5 
 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 (ตอ) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 2561    
มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

KPI12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

N/A 3 5 - - - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พบ. ดําเนินการ
สําเรจ็

ครบถวนแลว 

KPI13 รอยละของฐานขอมูลดาน
ก า ร บ ร ิ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที ่ มี
ความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

95 91 92 93 94 95 การตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล 

สบ.  

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
CSF10 จัดระบบองคความรูให
สะดวกในการเรียนรู โดยจําแนก
ตามกลุมเปาหมาย 

KPI14 จํานวนองคความรูท่ีจําเปนและ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

3 3 3 3 3 3 โครงการสงเสริมการจัดการ
ความรูในการบริหารจัดการ
ยุ ท ธศ าสต ร ด า นแ ร ง ง า น 
ประจําปงบประมาณ 2561 

พบ. 
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ตารางท่ี 1 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 (ตอ) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ 

โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 2561 
มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

CSF11 เสริมสรางและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและ
ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

KPI15 ระดับความสําเร็จในการเสริมสราง
และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและ
ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 
1. การกําหนดแนวทางในการเสริมสราง

และพัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย 
และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

2. การประชาสัมพันธเผยแพรแนวทาง
ในการเสริมสรางและพัฒนาฯ ไปยัง
ทุกหนวยงานในกระทรวงแรงงาน 

3. การจัดทําบทความกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวกับการกระทําผิดวินัยและการ
ลงโทษ เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพร
ผานช่ืองทางการสื่อสารตางๆ 

4. การใหความรูเรื่องการเสริมสราง
และพัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย 
และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย แก
ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับ บัญชาและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

5. การประเมินผลการดําเนินการตาม
แนวทาง ทบทวน และปรับปรุง
แกไขแนวทาง   

ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5     ระดับ 5 ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ผู ใต บังคับบัญชาใหมี วิ นัยและ
ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

วน.  
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ตารางท่ี 1 แสดงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 5 ป ปงบประมาณ 2557 – 2561 (ตอ) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ 

โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 2561 
มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

CSF12 ปลูกจิตสํานึกใหกับ
บุคลากรทุกระดับใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน 

KPI16 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึน 
ห รื อ สอดแทรก เ น้ื อห าคุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ไวในหลักสูตร 

2 3 3 2 2 2 การสอดแทรกเน้ือหาหลักสูตร
เน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม ไวใน
หลั ก สู ต ร นั กบ ริ ห า ร แ ร ง ง า น
ระดับกลาง (นบก.) หลักสูตรนัก
บริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) 
และหลักสูตรขาราชการใหมของ
กระทรวงแรงงาน 

พบ.  

CSF13 กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอนอยางเขมงวด และ
ดําเนินการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง 

KPI17 จํ านวน โคร งการ / กิ จกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ตอตานการทุจริต ท่ีดําเนินการสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

2 1 2 2 2 2 1. การติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมกระทรวงแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล
แ ล ะ ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 
 

ศปท.  

มิติท่ี 5 มิติดานคณุภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  
CSF14 จัดสวัสดิการเพ่ิมท่ี
นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

KPI18 จํานวนสวัสดิการท่ีปรับปรุง
นอกเหนื อจากท่ีภาครั ฐจั ดให และ
ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

1 1 1 1 1 1 โครงการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนท่ีเพ่ิมนอกเหนือจากท่ี
ภาครัฐจัดให  

บส.  

CSF15 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคลากร 

KPI19 จํานวนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ
ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

1 -- 1 - 1 1 โครงการกีฬาสัมพันธ  
 

บส.  

CSF16 ปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

KPI20 จํานวนโครงการเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดําเนินการ
สําเร็จตามเปาหมาย 

1 1 - 1 - 1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

บส. 
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ตารางท่ี 2 แสดง HR Scorecard Template ของสํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ 2561 

วิสัยทัศนสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเด็นกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 

“ทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพ กาวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สรางมูลคาเพ่ิมใหระบบเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

CSF1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
CSF3 วางระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)               
ใหครอบคลุมทุกสายงาน 
CSF4 สรางระบบการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ี
สําคัญ  (Succession Plan) 
CSF5 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
CSF6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 
โยกยายท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติอยางจริงจัง 
CSF8 สงเสริมและแสวงหาวิธีการพัฒนาบุคลากรบนความหลากหลาย
นอกเหนือจากการฝกอบรม เชน การสอนงาน การจัดทําคูมือ การ
หมุนเวียนงาน ฯลฯ 

CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
CSF10 จัดระบบองคความรูใหสะดวกในการเรียนรู โดยจําแนกตาม
กลุมเปาหมาย 
CSF11 เสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกัน
ไมใหกระทําผิดวินัย 
CSF12 ปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรทุกระดับใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน 
CSF13 กํากับดูแลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนอยางเขมงวด และ
ดําเนินการตอตานการทุจริต 
CSF14 จัดสวัสดิการเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให 
CSF15 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากร 
CSF16 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พันธกิจสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ขอมูล เพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของกระทรวงแรงงาน 

2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงแรงงาน 
3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ 
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพ่ือให

เกิดการประหยัดคุมคาและสมประโยชน 
5. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสาน

การปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชใน

การบริหารงานและการบริการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 

7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย 

8. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาคาจางและรายไดของประเทศ 
9. ศึกษา วิเคราะห และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม 
10. ดําเนินการเก่ียวกับการตรววจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงและเรื่องราวรองทุกขท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงแรงงาน 
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ตารางท่ี 2 แสดง HR Scorecard Template ของสํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

มิติ ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 KPIs CSFs มิติ 

มิติท่ี 1 ความ
สอดคลองเชิงกล
ยุทธ 

CSF1 การจัดทําและดําเนินการตาม
แผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

KPI1 จํานวนแผนปฏิบัติการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการทบทวน
ประจําป 

1 
 

- - - - 1 50 
20 

20 

อบ. 

KPI2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการสําเร็จในแตละปงบประมาณ 

95 91 92 93 94 95 50 
20 

CSF3 วางระบบเสนทางความ 
ก าวหน าในสายอาชีพ (Career 
Path) ใหครอบคลุมทุกสายงาน 

KPI5 จํานวนสายงานท่ีมีการจัดทําแผน
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) สําเร็จ 

1 - - 1 - 2 100 20 อบ. 

CSF4 สร างระบบการสื บทอด
ตําแหนงทางการบริหารและวิชาการ
ท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

KPI6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
สืบทอดตําแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

ระดับ 4 - - - 3 4 100 10 สบ. 

CSF5 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและผลักดัน
ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

KPI7 รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดํ าเนินการสํ าเร็ จตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปงบประมาณ 

100 92 94 96 98 100 100 30 พบ. 

มิติท่ี 2 ดาน
ประสิทธิภาพ 

CSF6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ
ในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
ท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

KPI8 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

ระดับ  
5 

- - 3 4 5 50 
25 

20 
สบ. และ 

วน. 
 KPI9 จํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข

เก่ียวกับการสรรหา บรรจุ  แตงตั้ ง 
โยกยายท่ีพิจารณาแลวพบวาสวน
ราชการดําเนินการไมถูกตองไมเปน
ธรรมตอผูรอง 

นอยกวา 

5 เรื่อง 

6 - 5 - 4 50 

25 
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ตารางท่ี 2 แสดง HR Scorecard Template ของสํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

มิติ ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 KPIs CSFs มิติ 

มิติท่ี 2 ดาน

ประสิทธภิาพ 

CSF8 ส ง เส ริ มและแสวงหา
วิธีการพัฒนาบุคลากรบนความ
หลากหลายนอกเหนือจากการ
ฝกอบรม เชน การสอนงาน การ
จัดทําคูมือ การหมุนเวียนงาน 
ฯลฯ 

KPI11 จํานวนรูปแบบ/วิ ธีการการ
พัฒนาบุคลากร ท่ีนํามาใชอย าง
หลากหลาย 

1 - - 1 - 2 100 25  พบ. 

CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมลูดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

KPI13 รอยละของฐานขอมูลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความ
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

95 90 91 93 94 95 100 25 สบ. 

มิติท่ี 3 ดาน
ประสิทธิผล 

CSF10 จัดระบบองคความรูให
สะดวกในการเรียนรู โดยจําแนก
ตามกลุมเปาหมาย 

KPI14 จํานวนองคความรูท่ีจําเปน
และสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร 

3 1 - 2 - 3 100 100 20 พบ. 

มิติท่ี 4 ดาน
ความพรอมรับ
ผิด 

CSF11 เสริมสรางและพัฒนา
ผู ใต บังคับบัญชาใหมี วิ นัยและ
ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

KPI15 ระดับความสําเร็จในการเสริมสราง
และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย
และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

5 - - 3 4 5 100 30 

20 

วน. 

CSF12 ปลูกจิตสํานึกให กับ
บุคลากรทุกระดับใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน 

KPI16 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึน 
หรือสอดแทรกเ น้ือหาคุณธรรม 
จริยธรรมไวในหลักสูตร 

2 1 - 2 - 3 100 30 พบ. 

CSF13 กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอนอยางเขมงวด และ
ดําเนินการตอตานการทุจริต  

KPI17 จํ านวนโครงการ/กิ จกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ตอตานการทุจริตท่ีดําเนินการสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

2 1 - 2 - 3 100 40 ศปท. 
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ตารางท่ี 2 แสดง HR Scorecard Template ของสํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

มิติ ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เลขฐาน ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 KPIs CSFs มิติ 

มิติท่ี 5 ดาน
คุณภาพชีวิต 

CSF14 จัดสวัสดิการเพ่ิมท่ี
นอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให 

KPI18 จํานวนสวัสดิการท่ีปรับปรุง
นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดใหและ
ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

2 - - 1 - 2 100 40 

20 
 
 

บส. 

CSF15 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคลากร 

KPI19 จํานวนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ
ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

1 - - 1 - 2 100 30 

CSF16 ปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

KPI20 จํานวนโครงการเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล อมในการทํ างาน ท่ี
ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

1 - - 1 - 2 100 30 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561  

 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ตอบสนองตอ CSF1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร 
                        บุคคล 

ตัวชี้วัดท่ี KPI1 จํานวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการทบทวน 
                    ประจําป 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
การดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีแผนปฏิบัติการดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําป ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

แผนปฏิบัติการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําป 

1. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ดําเนินการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน
กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. จัดทํารางแผนปฏบัิติการประจาํป 
4. เสนอผูบรหิารเพ่ือใหความเห็นชอบ 
5. เผยแพรแผนปฏิบัติการประจําปและ
นําไปใช 

มกราคม 2561 
 

อบ. 

 ตัวชี้วัดท่ี KPI2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการสําเร็จในแตละปงบประมาณ 

- การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 
- การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ ของแตละ
หนวยงาน ทุก 6 เดือน 

รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือเสนอ
ผูบริหาร 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลดักระทรวง
แรงงาน ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติการฯ ในแตละปงบประมาณ 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของแตละหนวยงาน 
ปละ 2 ครั้ง   
3. จัดทํารายงานการดําเนินงานทุก 6 เดือน 
เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ  
4. สรุปรายงานเสนอผูบริหารทราบ 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

อบ. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

  

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ตอบสนองตอ CSF 3 วางระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชพี Career Path ให 
                          ครอบคลุมทุกสายงาน 

ตัวชี้วัดท่ี KPI5 จํานวนสายงานท่ีมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  
                    (Career Path) สําเร็จ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการจดัทําแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 

เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. จัดทํารางแผนฯ 
4. เสนอผูบรหิาร 
5. เผยแพรแผนฯ 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

อบ. 

ตอบสนองตอCSF4 สรางระบบการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ  
                        (Succession Plan) 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและ 
                     วิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

จัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงทางการบริหาร  
และวิชาการท่ีสําคัญ  
(Succession Plan) 

เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีแผนการสืบทอด
ตําแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ (Succession 
Plan) 

แผนการสืบทอดตําแหนง
ทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ
(Succession Plan) 

1. จัดทํารางแผนการสืบทอดตําแหนงทางการ
บริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession 
Plan) และจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ 
2. นําเสนอแผนการสืบทอดตําแหนงทางการ
บริหารและวิชาการท่ีสําคัญ(Succession 
Plan) ตอผูบริหาร 

มกราคม – กันยายน 
2561 

สบ. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ตอบสนองตอ CSF 5 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ 
                         ผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

ตัวชี้วัดท่ี KPI7 รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                   ประจําปงบประมาณ   

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

งานจัดทําแผนปฏิบัติการ
และดําเนินการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

1. เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีทิศทางท่ีชัดเจน 
2. เพ่ือใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางเปนระบบ  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการสําเร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

1. รวบรวมพิจารณารายละเอียดโครงการ
กิจกรรมท่ีไดรบัการจดัสรรงบประมาณ
ประจําป 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ ใหเปนไปตามเกณฑการ
เบิกจายรายไตรมาส ตามนโยบายหรือมติ 
ครม. ท่ีกําหนด  
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
4. ติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน  
5. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ เสนอผูบรหิาร 

ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2561 

 

พบ. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

รางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพ 

ตอบสนองตอ CSF 6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย 
                          ท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

ตัวชี้วัด KPI8 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง 
โยกยาย 
ตัวชี้วัดท่ี KPI 9 จํานวนเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย 
                    ท่ีพิจารณาแลวพบวาสวนราชการดําเนินการไมถูกตอง ไมเปนธรรมตอผูรอง 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
การพิจารณาเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเก่ียวกับการสรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

เพ่ือพิจารณาเรื่องรองเรยีน/รอง
ทุกขเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้ง โยกยายท่ีไมเปนธรรม 

จํานวนเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเก่ียวกับการสรร
หา บรรจุ แตงตั้ง 
โยกยาย ท่ีพิจารณาแลว
พบวาสวนราชการ
ดําเนินการไมถูกตอง ไม
เปนธรรมตอผูรอง  

1. กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดพิจารณารับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกขไวพิจารณา 
2. พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด 
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคลสรปุและ
รายงานจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย  

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

สบ. และ วน. 

ตอบสนองตอ CSF 8 สงเสริมและแสวงหาวิธีการพัฒนาบุคลากรบนความหลากหลาย 
                          นอกเหนือจากการฝกอบรม เชน การสอนงาน การจัดทําคูมือ 
                          การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI 11 จํานวนรูปแบบ / วิธีการการพัฒนาบุคลากรท่ีนํามาใชอยางหลากหลาย 
 

โครงการสงเสรมิการจดัการ
ความรูในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรดานแรงงาน
ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 

1. เ พ่ือพัฒนารูปแบบ/ วิ ธีการ
พัฒนาบุ คลากรของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานใหมีความ
หลากหลาย 
2 .  เ พ่ื อให บุ คลากรสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานเกิดการเรียนรู
อยางท่ัวถึง และบรรลุวัตถุประสงค
การเรียนรูตามท่ีองคกรตองการ  

- จํานวนรูปแบบ/วิธีการ
พัฒนาบุคลากรบนความ
หลากหลายนอกเหนือจาก
การฝกอบรม 
- มีคูมือการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานไมนอย
กวา 2 กระบวนงาน 

1. พัฒนาระบบการสอนงานภายในองคกรให
มีความยั่งยืน 
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
3. จัดเก็บและเผยแพรองคความรูผานสื่อ
ตางๆ 
 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

พบ. 
 



16 
 

ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพ 

ตอบสนองตอ CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลดานการบริหาร 
                         ทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI 13 รอยละของฐานขอมลูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความครบถวน 
                      ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือใหระบบฐานขอมูลทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตองครบถวน 
และ เป นป จจุ บั นส าม า รถ ใช
ประโยชนในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฐานขอมูลบุคคลมีความ
สมบูรณครบถวนตามความ
ตองการใชงาน 

1. จัดทําฐานขอมลูทรัพยากรบุคคลใหครบถวน 
พรอมใชงาน 
2. แจงเปนหนังสือใหบุคลากรในสงักัด
ตรวจสอบขอมลูในระบบ DPIS 
3. บุคลากรเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบ
ขอมูลใน DPIS สวนบุคคลของตนเองและแจง
ความผิดพลาดให สบ. ทราบ  
4. สบ.บันทึกและปรับปรุงฐานขอมูลให
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

สบ. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผล 

ตอบสนองตอ CSF 10 จัดระบบองคความรูใหสะดวกในการเรียนรู โดยจําแนก   
                            ตามกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI 14 จํานวนองคความรูท่ีจําเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการสงเสริมการจัดการ
ความรูในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรด านแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ 2561  

1. เพ่ือสงเสรมิการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดการความรู 
2. กระตุนใหบุคลากรไดเขามามี
สวนร วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
3. สรางเสริมใหเกิดนวัตกรรม
การทํางานท่ีมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  
 

- แผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
- องคความรูท่ีจําเปน
จํานวน 3 องคความรู ไดแก 
1. การกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ 
2. การวางแผนและจัดทํา
แผนงานและงบประมาณ 
3. การคุมครองและติดตาม
สิทธิประโยชนของแรงงาน
ไทยท่ีเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอด
แลกเปลีย่นความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับหนวยงานภายนอกเพ่ือถอดบทเรียนสูการ
ปฏิบัติ (Best Practice) 
4. นําองคความรูเผยแพรบนเว็บการจัดการ
ความรู 
 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

พบ. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

มิติท่ี 4 ดานความพรอมรับผิด 

ตอบสนองตอ CSF 11 เสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมให 
                            กระทําผิดวินัย 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI 15 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย 
                       และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การเสริมสรางและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย
และปองกันไมใหกระทําผิด
วินัย 
 
 
 
 

1.เ พ่ือเสริมสรางและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและ
ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

บุคลากรของสํา นักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ไดรับการเสริมสรางและ
พั ฒ น า ใ ห มี วิ นั ย แ ล ะ
ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 
 

1. การกําหนดแนวทางในการเสริมสรางและ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกัน
ไมใหกระทําผิดวินัย 
2. การประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางในการ
เสริมสรางและพัฒนาฯ ไปยังทุกหนวยงานใน
กระทรวงแรงงาน 
3. การสรุปและเผยแพรกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับ
การกระทําผิดวินัยและการลงโทษ ผานชอง
ทางการสื่อสารตางๆ 
4. การใหความรู เรื่องการเสริมสรางและ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกัน
ไมใหกระทําผิดวิ นัย แกผู ท่ีปฏิ บัติหนา ท่ี 
ผูบังคับ บัญชาและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
5.  การประ เมินผลการดํ า เ นินการตาม
แนวทางใ  ทบทวน และปรับปรุ งแก ไ ข
แนวทาง 
 
 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

วน. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

มิติท่ี 4 ดานความพรอมรับผิด 

ตอบสนองตอ CSF 12 ปลูกจิตสาํนึกใหกับบุคลากรทุกระดับใหมคุีณธรรม จริยธรรม 
                           ในการทํางาน 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI 16 จํานวนหลักสตูรท่ีจัดทําขึ้นหรือสอดแทรกเนือ้หาคุณธรรม จริยธรรม  
                       ไวในหลักสูตร 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมการฝ กอบรม ท่ี 
กลุมงานพัฒนาบุคลากรเปน
หนวยงานท่ีจัดฝกอบรมตาม
หลักสูตรนักบริหารแรงงาน
ร ะ ดั บ ก ล า ง  ( น บ ก . ) 
หลักสูตรนักบริหารแรงงาน
ระดับสู ง  (นบรส . )  และ
หลักสูตรขาราชการใหมของ
กระทรวงแรงงาน และไดมี
ก า ร ส อ ด แ ท ร ก เ น้ื อ ห า
หลักสูตรเ น้ือหาคุณธรรม 
จริยธรรม ไวในหลักสูตร 

1. เพ่ือสอดแทรกเน้ือหาดาน
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ไ ว ใ น
หลั ก สู ต ร ท่ี จั ด อ บร ม ให แ ก
บุ ค ล า ก ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
2 .  เ พ่ือ พัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทํา  
2 หลักสูตร เ พ่ิมเ น้ือหา
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมใน
หลักสูตร จํานวน 2 หัวขอ
วิชา/กิจกรรม 

1. พิจารณาเน้ือหาวิชา/กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ขาราชการกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุ จริตตามนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงแรงงาน เพ่ิมเติมในหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาขาราชการ 3 หลักสูตร ดังน้ี 
    1.1 หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง ซึ่งมี
กลุมเปาหมายเปนขาราชการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ อํานวยการตน เช่ียวชาญ จากทุกกรมใน
สังกัด 50 คน เขารับการฝกอบรม โดยมีหัวขอวิชา
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน คือ การฟง
ธรรมและฝกวิปสนา (วิชาเดิมที่มีหลักสูตร 
(1) การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ 
(2) การสรางวินัยและการปองกันการทําผิด
วินัย)  
    1.2 หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง 
(นบก.) ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนขาราชการ 
ระดับชํานาญการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานและสํานักงานรัฐมนตรี เขารับการฝก 
อบรม โดยมีหัวขอ วิชาสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน คือ (วิชาเดิมท่ีมีหลักสูตร 
(1) การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใน
ภาครัฐ (2) การสรางวินัยและการปองกันการทํา
ผิดวินัย) 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

พบ. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 4 ดานความพรอมรับผิด 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   

    1.3 หลักสูตรขาราชการใหมของกระทรวง
แรงงาน มีกลุมเปาหมายเปนขาราชการบรรจุใหม
ของกระทรวงแรงงาน โดยมีหัวขอวิชาสงเสริม
คุณธรรมเพ่ิมข้ึน คือ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาขาราชการ (วิชาเดิมท่ีมีหลักสูตร (1) ธรรมะ
สําหรับขาราชการท่ีดี (2) การเสริมสรางวินัยเพ่ือ
การเปนขาราชการท่ีดี)  
2. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาวิชา/กิจกรรมท่ี
เพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาวิเคราะห โดยคํานึงถึง
ประโยชนท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับท้ัง
ในการปฏิบัติงานและการใชชีวิตประจําวัน 
และคัดกรองวิทยากรผูทําหนาท่ีถายทอดจาก
ผลการประเมินและการพูดคุยสอบถาม 
3. จัดเน้ือหาบรรจุในหลักสูตรและประเมินผล
การเรียนการสอน ปรากฏวามีผลการประเมิน
ในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

มิติท่ี 4 ดานความพรอมรับผิด 

ตอบสนองตอ CSF 13 กํากับดูแลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอยางเขมงวด และดําเนินการ 

                           ตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI 17 จํานวนโครงการ / กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตาน 

                       การทุจริตท่ีดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. การติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมกระทรวงแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
2. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล
และตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผน และนําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุงเพ่ือใหแผนปฏิบัติการมี
ความครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ
ยิ่งข้ึน 

 
 
เพ่ือพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํ านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานใหเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินท่ีกําหนด  

รายงานการติดตามผลการ
ดํา เ นินงานตามแผนทุก
รอบ 12 เดือน เพ่ือเสนอ
ผูบริหาร 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีการดําเนินงาน
สอดคลองเปนไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

การติดตามผลการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวง
แรงงาน 
 
 
 
 
1. ขออนุมัติโครงการประเมินระดับคุณธรรม
และความ โปร ง ใสการดํ า เ นินงานของ
กระทรวงแรงงาน 
2. จัดประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจในการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส ในป 2561 และ
ปรับปรุ งการดํ า เ นินงานเ พ่ือ เ พ่ิมระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
3. รวบรวมเอกสารการประเมินฯ นําสงท่ี
ปรึกษาโครงการ  
 
 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 

ศปท. 
 
 
 
 
 
 

ศปท. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 5 ดานคุณภาพชีวิต 

ตอบสนองตอ CSF 14 จัดสวัสดิการเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 
ตัวชี้วัดท่ี  KPI 18 จํานวนสวัสดิการท่ีปรับปรุงนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให และดําเนินการ 
                       สําเร็จตามเปาหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการจดัสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนท่ีเพ่ิม
นอกเหนือจากท่ีภาครฐัจดัให  
 

 

เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับองคกร 
นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 
เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ และ
เสริมสรางความเปนอยูท่ีดีของ
ขาราชการและเจาหนาท่ี  

นับจํานวนสวัสดิการและ
สิ ท ธิป ระ โ ยชน ท่ี เ พ่ิ ม ท่ี
นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัด
ให 

โครงการท่ีดําเนินการตอเนื่อง 
- โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
- โครงการจําหนายสินคาสวัสดิการ  
  (ตลาดนัด) 
- โครงการลานกีฬาอเนกประสงค 
- หองอาหารกระทรวงแรงงาน 
- โครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
- โครงการตูยาสามัญประจําบาน 
- โครงการออกกําลังกายยดืเหยยีดคลาย
กลามเน้ือตานออฟฟศซินโดรม 
โครงการท่ีดําเนินการป 2561 
- หองปฐมพยาบาล 
- ศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) 
- สถานรับเลี้ยงเด็ก (บุตรหลานบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน) 

 
ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 
 

มกราคม – กันยายน 2561 
มกราคม – กันยายน 2561 
มกราคม – กันยายน 2561 

 

บส. 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

 

 

 

มิติท่ี 5 ดานคุณภาพชีวิต 

ตอบสนองตอ CSF 15 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากร ตัวชี้วัดท่ี  KPI 19 จํานวนกิจกรรมพัฒนาสมัพันธดําเนนิการสําเร็จตามเปาหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการกีฬาสัมพันธ  
 

 

เพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวาง
บุคลากรในสั ง กัดกระทรวง
แรงงาน โดยใชกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 

จํานวนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ
และนันทนาการ 

- กิจกรรมกีฬาสามัคครีับป 61 
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ/นันทนาการ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
มกราคม – กันยายน 2561 

 

บส. 
 
 
 
 
 

 

ตอบสนองตอ  CSF 16 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ตัวชี้วัดท่ี  KPI 20 จํานวนโครงการเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดําเนินการสําเร็จตาม
เปาหมาย 

โครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน
ไดรับการปรับปรุง 

- กิจกรรม 5 ส ของสํานักงานปลดักระทรวง
แรงงาน 
- การปรับปรุงหองอาหารกระทรวงแรงงาน 
(การปรับปรุงการแตงกายของผูประกอบการ
รานอาหารและเจาหนาท่ีทําความสะอาด
หองอาหารกระทรวงแรงงาน) 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

บส. 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด : KPI 1 จํานวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการทบทวนประจําป  

เปาหมาย : แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป ทุกป  

การรายงานผล : รายงานผลการดําเนินการทบทวนแผนฯ  

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน (อบ.) 

คําอธิบายตัวชี้วัด : แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนการแปลงแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งประกอบดวยแผนงาน โครงการ เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

แนวทางการดําเนินงาน :  
1. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
3. จัดทํารางแผนปฏบัิติการประจาํป 
4. เสนอผูบรหิารเพ่ือใหความเห็นชอบ 
5. เผยแพรแผนปฏิบัติการประจําปและนําไปใช 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับท่ี รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการ 1 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

3 จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป 3 

4 เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ 4 

5 เผยแพรแผนปฏบัิติการประจาํปและนําไปใช 5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานใหความสําคญั และไดรับงบประมาณในการดําเนินการ 

อยางเพียงพอ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการดําเนินการจากกลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด : KPI 2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการสาํเร็จในแตละปงบประมาณ 

เปาหมาย : รอยละ 95 ของแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการสาํเร็จในแตละปงบประมาณ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน (อบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :   

 แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการสําเร็จในแตละปงบประมาณ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแตละแผนงาน/
โครงการไดสําเร็จตามตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนปฏิบัติการฯ ในละปงบประมาณ 

แนวทางการดําเนินงาน : 
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการฯ ในแตละปงบประมาณ 
2. กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน (อบ.) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละหนวยงาน ปละ 
2 ครั้ง   
3. จัดทํารายงานการดําเนินงานทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบผลการปฏบัิติงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
4. สรุปรายงานเสนอผูบริหารทราบ 

สูตรการคํานวณ :   

         จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการสําเร็จในปงบประมาณ        x 100 
              จํานวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดตามแผนปฏิบัติการฯ ในปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน :  รายละเอียดตาม HR Scorecard Template แตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ :  

1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน (อบ.) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการฯ ในแตละปงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 3 วางระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ใหครอบคลุมทุกสายงาน 

ตัวชี้วัด : KPI 5 จํานวนสายงานท่ีมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สําเรจ็ 

เปาหมาย : ปละ 1 สายงาน 

การรายงานผล : รายป 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน (อบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 แผนความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path Development) หมายถึง การวางแผนเพ่ือการจัดการสายอาชีพ (Career 
Management) โดยองคกรวางระบบ และกระบวนการตางๆ เพ่ือรักษา พัฒนา และใชบุคลากรในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือ 
หมายถึงแผนอาชีพของบุคลากรในองคกรท่ีกําหนดข้ึนจากสิ่งท่ีบุคลากรในองคกรตองการจะเปน หรือตองการจะทําในอนาคต  

แนวทางการดําเนินงาน :  
1. ขออนุมัติโครงการจดัทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
3. จัดทํารางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
4. เสนอผูบรหิารใหความเห็นชอบแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
5. เผยแพรแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สูตรการคํานวณ :  -ไมม-ี 

เกณฑการใหคะแนน :  

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 - 1 

2 - 2 

3 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพได 1 สายงาน 3 

4 - 4 

5 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพได 2 สายงาน 5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบริหารใหความสําคญั และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : มีแผนความกาวหนาสายอาชีพครบทุกสายงาน  
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ : CSF 4 สรางระบบการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

ตัวชี้วัด : KPI 6 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสาํคัญ (Succession Plan) 

เปาหมาย : ระดับท่ี 5 ในปงบประมาณ 2561 

การรายงานผล : รายป 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (สบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :   

 แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) หรือแผนการสรางความตอเน่ืองในการ
บริหารงาน ซึ่งหมายถึงแผนซึ่งพัฒนาข้ึนมาเพ่ือกําหนดกลยุทธในการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือทดแทนตําแหนงงานท่ีสําคัญของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แนวทางการดําเนินงาน :  

1. จัดทํารางแผนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) และจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ 
2. นําเสนอแผนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) ตอผูบริหาร 

สูตรการคํานวณ :  -ไมม-ี 

เกณฑการใหคะแนน : 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 - 1 

2 - 2 

3 จัดทํารางแผนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ 

(Succession Plan) และจดัทํากรอบสั่งสมประสบการณ 

4 

4 นําเสนอแผนการสบืทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคญั 

(Succession Plan) ตอผูบริหาร 

5 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบริหารใหความสําคญั และใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคญัภายในปงบประมาณ 2561 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 

(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ : CSF 5 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 7 รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดาํเนินการสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 

เปาหมาย : ปงบประมาณ 2561 รอยละ 100  

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : - 

คําอธิบายตัวชี้วัด :   

 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป ท่ีดําเนินการสําเร็จในแตละปงบประมาณ 
หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไดสําเร็จตามตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในแตละปงบประมาณ 

แนวทางการดําเนินงาน : 
1. รวบรวมพิจารณารายละเอียดโครงการกิจกรรมท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ ใหเปนไปตามเกณฑการเบิกจายรายไตรมาส ตามนโยบายหรือมติ ครม. 
ท่ีกําหนด  
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
4. ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
5. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ เสนอผูบรหิาร 

สูตรการคํานวณ :   

        จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการสาํเร็จในปงบประมาณ        x 100 
           จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท้ังหมดตามแผนการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน :  รายละเอียดตาม HR Scorecard Template แตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ :  

1. ผูบริหารใหความสาํคัญกับการจัดการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) จัดการพัฒนาบุคลากร และรายงานสถานะการ

ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรในแตละปงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยายท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 8 ระดับความสําเรจ็ของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

ตัวชี้วัด : KPI 9 จํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยายท่ีพิจารณาแลวพบวา สวนราชการ
ดําเนินการไมถูกตอง ไมเปนธรรมตอผูรอง 

เปาหมาย : จํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยายท่ีพิจารณาแลวพบวา สวนราชการดําเนินการ  
ไมถูกตอง ไมเปนธรรมตอผูรอง นอยกวา 5 เรื่อง ทุกป 

การรายงานผล : รายป 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (สบ.) และกลุมงานวินัย (วน.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :   

 เรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขตางๆ ท่ีเปน     
ลายลักษณอักษร (ปรากฏผูรองเรียน/รองทุกข และผูถูกรองเรียน/รองทุกขชัดเจน) เก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 
ขาราชการ/พนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
น้ันไวนําเขาสูการพิจารณาและดําเนินการตามระเบียบของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แลวพบวาสวนราชการดําเนินการไมถูกตอง 
ไมเปนธรรมตอผูรอง   

แนวทางการดําเนินงาน :  

1. กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดพิจารณารับเรื่องรองเรียน/รองทุกขไวพิจารณา 
2. พิจารณาดาํเนินการตามระเบียบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด 
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปและรายงานจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย  

สูตรการคํานวณ :  -ไมม-ี 

เกณฑการใหคะแนน : นับจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ท่ีรับไวเพ่ือพิจารณาและดําเนินการ
แลวพบวาสวนราชการดําเนินการไมถูกตอง ไมเปนธรรมตอผูรอง 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบริหารใหความสําคัญ และดําเนินการกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขตามระเบียบดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : สถิติเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ แตงตัง้ โยกยาย ท่ีกลุมงานสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง (สบ.) รวบรวมไว 

นิยาม  :  ผูรองเรียน หมายถึง ผูมสีวนไดเสียโดยตรงกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยายท่ีเห็นวาไมถูกตอง ไมเปนธรรม 

 :  ผูรองทุกข หมายถึง ผูมีสิทธิรองทุกขตามพระราชบัญญตัิระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ : CSF 8 สงเสริมและแสวงหาวิธีการพัฒนาบุคลากรบนความหลากหลายนอกเหนือจากการฝกอบรม เชน 
การสอนงาน การจัดทําคูมือ การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

ตัวชี้วัด : KPI 11 จํานวนรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาบุคลากรท่ีนํามาใชอยางหลากหลาย 

เปาหมาย : ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1 รูปแบบ/วิธีการ 

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัด สป.รง. ใหความรวมมือรวมในการนําวิธีการท่ีหลากหลายไปใชในการพัฒนาบุคลากร  

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 เทคนิคการฝกอบรม หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรม ท่ีใชในการติดตอสื่อสารและสื่อความหมายระหวางวิทยากร
และผูเขารับการฝกอบรม หรือระหวางผูเขารับการฝกอบรมดวยกัน หรือระหวางบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมซึ่งเกิดข้ึนใน
กระบวนการฝกอบรมเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ และเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมในระดับท่ีตองการ 

 วิธีการพัฒนาบุคลากร หมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรมท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
ตลอดจนสมรรถนะท่ีจําเปน ซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร ในท่ีน้ีสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะพิจารณา
เลือกใชวิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานเกิดการเรียนรูอยางท่ัวถึง ประหยัดคาใชจายขององคกร และบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูตามท่ีองคกรตองการ 
เชน การเรียนรูดวยตนเอง การสอนงาน การใชระบบพ่ีเลี้ยง การติดตามผูบังคับบัญชา การเสวนา การเรียนรูจากผูเช่ียวชาญในองคกร 
เปนตน 

แนวทางการดําเนินงาน :  
1. พัฒนาระบบการสอนงานภายในองคกรใหมีความยั่งยืน 
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
3. จัดเก็บและเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 

สูตรการคํานวณ : จํานวนนับของรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากการฝกอบรม ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑการใหคะแนน : นับจํานวนรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาบุคลากรท่ีนํามาใชอยางหลากหลาย  

ปจจัยแหงความสําเร็จ : องคกรสนับสนุนงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการนํารูปแบบ/วิธีการพัฒนา
บุคลากรท่ีกําหนดไปใชในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางจรงิจังและตอเน่ือง 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล :  รูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากการฝกอบรม ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานกําหนดข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Perfomance Indicators-KPIs Template 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอมลูดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ตัวชี้วัด : KPI 13 รอยละของขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีมคีวามครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

เปาหมาย : ฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีมีความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน ไมนอยกวารอยละ 95 ในป 2561 

การรายงาน : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (สบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

 ฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระบบซึ่งบันทึกขอมูลบุคลากร (ขาราชการ,ลูกจางประจาํ และพนักงานราชการ) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวง (ตาม ก.พ. 7) เชน ช่ือ – สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการฝกอบรมและพัฒนา เปนตน 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. นําฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. มาใชสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

2. บันทึกและปรับปรุงฐานขอมลูทรัพยากรบุคคลใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

3. ดําเนินการใหบุคลากรเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบ และดูแลขอมูลสวนบุคคลของตนเอง 

4. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความถูตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

สูตรการคํานวณ 
                (จํานวนขอมูลบุคลากรท้ังหมดในระบบฐานขอมูล – จํานวนขอมูลบุคลากรท่ีบันทึกขอผดิพลาด)    x 100 
                                               จํานวนขอมูลบุคลากรท้ังหมดในระบบฐานขอมลู 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template แตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : บุคลากรใหความรวมมือในการมสีวนรวมในการตรวจสอบและดูแลขอมูลสวนบุคคลของตนเอง 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : เอกสารการขอแกไข 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 10 จัดระบบองคความรูใหสะดวกในการเรียนรู โดยจําแนกตามกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัด : KPI 14 จํานวนองคความรูท่ีจําเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมาย : 3 องคความรู หรือคูมอืการปฏิบัติงาน ในแตละปงบประมาณ 

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน  

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 องคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการจัดเก็บความรูท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการแลกเปลีย่น
เรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร หรือการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณ หรือผูเช่ียวชาญในองคกรในดานตางๆ แกบุคลากรใน
องคกร ซึ่งสอดคลองและจําเปนกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธองคกรใหประสบความสําเรจ็ เพ่ือธํารงรักษาองคความรู
ท่ีเปนความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไวในองคกร โดยจัดเก็บในรูปของความรูท่ีปรากฏชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแก
องคความรู คลังความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

แนวทางการดําเนินงาน :  
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกเพ่ือถอดบทเรียนสูการปฏิบัติ (Best Practice) 
4. นําองคความรูเผยแพรบนเว็บการจัดการความรู 

สูตรการคํานวณ :  จํานวนนับขององคความรูหรอคูมือการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกลยุทธองคกร 

เกณฑการใหคะแนน : 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 จํานวน 1 องคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีจดัเก็บ 1 

2 - 2 

3 จํานวน 2 องคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีจดัเก็บ 3 

4 - 4 

5 จํานวน 3 องคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีจดัเก็บ 5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ :  
1. ผูบริหารใหความสําคญักับการจดัการความรูในองคกร และใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บความรูในรูปองคความรู 

หรือคูมือการปฏิบัติงาน 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการจัดเก็บความรูในรูปองคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล:  องคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีจัดเก็บ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 11 เสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทําผดิวินัย 

ตัวชี้วัด : KPI 15 ระดับความสําเร็จในการเสรมิสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

เปาหมาย : ระดับท่ี 5 ในปงบประมาณ 2561  

การรายงานผล : รายป 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานวินัย (วน.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัด สป.รง. 

คําอธิบายตัวชี้วัด :   

 การเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทําผิดวินัย หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ดําเนินการตามท่ีสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือท่ี นร 1011/ว 43 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการเสรมิสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 

แนวทางการดําเนินงาน :  
1. การกําหนดแนวทางในการเสรมิสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 
2. การประชาสมัพันธเผยแพรแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาฯ ไปยังทุกหนวยงานในกระทรวงแรงงาน 
3. การสรุปและเผยแพรกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับการกระทําผดิวินัยและการลงโทษ ผานชองทางการสื่อสารตางๆ 
4. การใหความรู เรื่องการเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย แกผู ท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
ผูบังคับ บัญชาและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
5. การประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางใ ทบทวน และปรับปรุงแกไขแนวทาง 

สูตรการคํานวณ :  -ไมม-ี 

เกณฑการใหคะแนน : 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานสําเร็จตามข้ันตอนท่ี 1 1 

2 ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานสําเร็จตามข้ันตอนท่ี 2 2 

3 ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานสําเร็จตามข้ันตอนท่ี 3 3 

4 ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานสําเร็จตามข้ันตอนท่ี 4 4 

5 ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานสําเร็จตามข้ันตอนท่ี 5 5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบริหารใหความสําคญั และใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการ 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการดําเนินงานการเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกัน
ไมใหกระทําผิดวินัย  
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 12 ปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรทุกระดับใหมีคณุธรรม จริยธรรมในการทํางาน 

ตัวชี้วัด : KPI 16 จํานวนหลักสตูรท่ีจัดทําข้ึน หรือสอดแทรกเน้ือหาคุณธรรม จรยิธรรม ไวในหลักสูตร 

เปาหมาย : ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 หลักสูตร 

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในการมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรจัดทําข้ึน หรือ
สอดแทรกเน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตร  

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันออกแบบหลักสูตรใน
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีเน้ือหาเพ่ือเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานโดยตรง หรือพิจารณาสอดแทรก
เน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดสําคญัในหลักสูตร เชน วิชา เน้ือหาสาระ และวิธีการท่ีจะทําใหผู
เขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ยังผลใหเกิดการเรียนรู หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากร ให
เปนไปตามวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงคดานคณุธรรม จริยธรรมของการฝกอบรม 

 การวัดและประเมินผล พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานโดยตรง หรือพิจารณาสอดแทรกเน้ือหาคณุธรรม จริยธรรม ไวในหลักสตูร  

แนวทางการดําเนินงาน :  
1. พิจารณาเน้ือหาวิชา/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหขาราชการกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตตามนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงแรงงาน เพ่ิมเตมิในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาขาราชการ 3 หลักสูตร ดังน้ี 
    1.1 หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนขาราชการ ระดับชํานาญการพิเศษ อํานวยการตน เช่ียวชาญ จากทุกกรมในสังกัด 
50 คน เขารับการฝกอบรม โดยมีหัวขอวิชาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน คือ การฟงธรรมและฝกวิปสนา (วิชาเดิมท่ีมีหลักสูตร (1) การเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ (2) การสรางวินัยและการปองกันการทําผิดวินัย)  
    1.2 หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนขาราชการ ระดับชํานาญการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และสํานักงานรัฐมนตรี เขารับการฝกอบรม โดยมีหัวขอวิชาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน คือ (วิชาเดิมท่ีมีหลักสูตร (1) การเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมในภาครัฐ (2) การสรางวินัยและการปองกันการทําผิดวินัย) 
     1.3 หลักสูตรขาราชการใหมของกระทรวงแรงงาน มีกลุมเปาหมายเปนขาราชการบรรจุใหมของกระทรวงแรงงาน โดยมีหัวขอวิชาสงเสริมคุณธรรม
เพ่ิมข้ึน คือ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ (วิชาเดิมท่ีมีหลักสูตร (1) ธรรมะสําหรับขาราชการท่ีดี (2) การเสริมสรางวินัยเพ่ือการเปน
ขาราชการท่ีดี) 
2. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาวิชา/กิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาวิเคราะห โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับท้ังใน
การปฏิบัติงานและการใชชีวิตประจําวัน และคัดกรองวิทยากรผูทําหนาท่ีถายทอดจากผลการประเมินและการพูดคุยสอบถาม 
3. จัดเน้ือหาบรรจุในหลักสูตรและประเมินผลการเรียนการสอน ปรากฏวามีผลการประเมินในระดับดมีาก 

สูตรการคํานวณ : จํานวนนับของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาสําเร็จ โดยมีเน้ือหาเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง หรือพิจารณาสอดแทรกเน้ือหาคณุธรรม จรยิธรรม ไวในหลักสูตร 

เกณฑการใหคะแนน : นับจํานวนหลักสตูรท่ีจัดทําข้ึน หรือสอดแทรกเน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสตูร 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : องคกรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการออกแบบพัฒนาหลักสูตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการ
ออกแบบหลักสูตร 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล :  หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึน หรือสอดแทรกเน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตรท่ีนําไปใช
ไดอยางมีประสิทธิผล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF13 กํากับดูแลการปฏบัิติงานทุกข้ันตอนอยางเขมงวด และดําเนินการตอตานการทุจรติอยางจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมและตอตานการทุจริต ท่ีดําเนินการสาํเร็จตามเปาหมาย 

เปาหมาย : ปงบประมาณ 2561 จํานวน  2 โครงการ/กิจกรรม 

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนนิงาน : ศูนยปฏบัิติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :   

 โครงการ/กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต ท่ีดําเนินการสําเร็จในแตละปงบประมาณ หมายถึง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ในสํานักงานปลดักระทรวง
แรงงานสามารถดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต ไดสําเร็จตามตัวช้ีวัด และ 
คาเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในแตละปงบประมาณ 

แนวทางการดําเนินงาน : 
1. การติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏบัิติการปองกันปราบปรามการทุจรติและสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ขออนุมัติโครงการประเมินระดบัคุณธรรมและความโปรงใสการดาํเนินงานของกระทรวงแรงงาน 
3. จัดประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการประเมินระดับคณุธรรมและความโปรงใส ในป 2561 และ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. รวบรวมเอกสารการประเมินฯ นําสงท่ีปรึกษาโครงการ 

สูตรการคํานวณ :   

   จํานวนโครงการ/กิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมฯ ท่ีดําเนินการสาํเร็จในปงบประมาณ   x 100 
         จํานวนโครงการ/กิจกรรมการเสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรมฯ ท้ังหมดตามแผนในปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน :  นับจํานวนโครงการ/กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต ท่ีดําเนินการสําเรจ็ตาม
เปาหมาย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ :  

1. ผูบริหารใหความสําคญักับการจดัการเสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรมและตอตานการทุจริต ในองคกร 
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต  

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ศปท. จัดทําแผนการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต ดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และรายงานสถานการณดําเนินงานตามแผนในแตละปงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 14 จัดสวัสดิการเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจดัให 

ตัวชี้วัด : KPI 18 จํานวนสวัสดิการท่ีปรับปรุงนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดใหและดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

เปาหมาย : จํานวน 1 โครงการ ในแตละปงบประมาณ  

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน (บส.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 สวัสดิการ หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดใหมีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใหกับบุคลากร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจดัให เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  

แนวทางการดําเนินงาน :   

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 
2. ขอจัดประชุมจากคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือขอมติเวียนจากคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความ

เห็นชอบในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหดีข้ึน  

3. ดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตามท่ีกําหนดข้ึน 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

สูตรการคํานวณ : จํานวนนับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

เกณฑการใหคะแนน : นับจํานวนสวัสดิการท่ีปรับปรุงนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดใหและดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการจัดสวัสดกิารฯ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : สวัสดิการและสิทธิประโยชนเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 15 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากร 

ตัวชี้วัด : KPI 19 จํานวนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

เปาหมาย : จํานวน 1 โครงการ  

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน (บส.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากร หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือรวมงานทุกระดับช้ัน เพ่ือใหเกิดความสามัคคีภายในองคกร ซึ่งจะกอใหเกิดบรรยากาศ
การทํางานท่ีดี 

แนวทางการดําเนินงาน :   

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือรวมงานทุกระดับช้ัน เพ่ือใหเกิดความสามัคคีภายในองคกร 
2. ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม โดยใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. ประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรม 
4. ประสานหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเขารวมโครงการหรือกิจกรรม 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือกิจกรรรม 

สูตรการคํานวณ :  จํานวนนับการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากร 

เกณฑการใหคะแนน : นับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธท่ีดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ : CSF 16 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตัวชี้วัด : KPI 20 จํานวนโครงการเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

เปาหมาย : จํานวน 1 โครงการ ในแตละปงบประมาณ 

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน : กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน (บส.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  

 สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในองคกรท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานขององคกร เชน สถานท่ีทํางาน การจัดโตะทํางาน สรางความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีทํางานท่ีกอใหเกิดความปลอดภัย
ตอสุขภาพอนามัย และลดการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในองคกร 

 โครงการเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง โครงการท่ีองคกรจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีดังกลาวขางตน 
เชน กิจกรรม 5 ส การปรับปรุงการแตงกายของผูประกอบการรานอาหารและเจาหนาท่ีทําความสะอาดหองอาหารกระทรวงแรงงาน 

แนวทางการดําเนินงาน :   

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
2. ดําเนินการจัดโครงการปรับสภาพแวดลอมในการทํางานตามท่ีกําหนด 
3. ประชาสัมพันธโครงการปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. ประสานหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเขารวมโครงการ 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 

สูตรการคํานวณ : จํานวนนับการจัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เกณฑการใหคะแนน : นับจํานวนโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการจัดทําโครงการ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีในองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































