
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานอัตราก าลังและระบบงาน 
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ตารางที่ 1 แสดง HR Scorecard Template ของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเด็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

“ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

CSF1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
CSF4 สร้างระบบการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่
ส าคัญ  (Succession Plan) 
CSF5 จั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาบุ คลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและผลักดันให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
CSF6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้ายที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
CSF8 ส่งเสริมและแสวงหาวิธีการพัฒนาบุคลากรบนความ
หลากหลายนอกเหนือจากการฝึกอบรม เช่น การสอนงาน การ
จัดท าคู่มือ การหมุนเวียนงาน ฯลฯ  
CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

CSF10 จัดระบบองค์ความรู้ให้สะดวกในการเรียนรู้ โดย
จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
CSF11 เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและ
ป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย 
CSF12 ปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 
CSF13 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด และ
ด าเนินการต่อต้านการทุจริต 
CSF14 จัดสวัสดิการเพิ่มท่ีนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ 
CSF15 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
CSF16 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พันธกิจส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูล เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 

แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงแรงงาน 

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน 
จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการ
ประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3. ก าก ับ  เ ร ่ง ร ัด  ต ิดตาม  และประ เม ินผล  การตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
แรงงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การ
ต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 

5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การ
พัฒนาค่าจ้าง และรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน 
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ตารางที่ 1 แสดง HR Scorecard Template ของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

มิต ิ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มิติท่ี 1 ด้านความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

CSF1 การจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

KPI1 จ านวนแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการทบทวน
ประจ าป ี

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลดักระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) 

อบ.  

KPI2 ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่
ด าเนินการส าเร็จในแตล่ะปีงบประมาณ 

- กิจกรรม : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
- กิจกรรม : การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

CSF2 วิเคราะห์อัตราก าลัง
ตามโครงสร้างส่วนราชการ 

KPI3 จ านวนส่วนราชการที่ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน 
(แผน 4 ปี) 

กพบ.. ด ำเนินกำรส ำเร็จครบถ้วน
แล้ว ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

KPI4 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์
อัตราก าลังตามโครงสร้างส่วนราชการ 

- กิจกรรม : กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำขอเพิ่ม
อัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
หรือตำมนโยบำยรัฐบำลของส่วนรำชกำรสังกัด
กระทรวงแรงงำน 
- โครงกำรวำงแผนบริหำรก ำลังคนเพื่อรองรับกำร
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุข้ำรำชกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 
 
 
 

อบ. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
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ตารางที่ 1 แสดง HR Scorecard Template ของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

มิต ิ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มิติท่ี 1 ด้านความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

CSF3 วางระบบเส้ นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ให้ครอบคลุม 
ทุกสายงาน 

KPI5 จ านวนสายงานที่มีการจัดท า
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) ส าเร็จ 

โครงการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path)  ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อบ. ด ำเนินกำรส ำเร็จครบถ้วน
แล้ว ในปี  พ.ศ. ๒๕61 

CSF4 สร้างระบบการสืบทอด
ต าแหน่งทางการบริหารและ
วิ ช า ก า ร ที่ ส า คั ญ 
(Succession Plan) 

KPI6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่
ส าคัญ (Succession Plan) 

กิจกรรม : จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการทีส่ าคญั (Succession Plan) 

สบ.  

CSF5 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และผลักดันให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

KPI7 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 

กิจกรรม : การจัดท าแผนปฏิบตัิการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ และการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

พบ.  

มิติท่ี 2 ด้าน
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

CSF6 ปรั บปรุ งระเบี ยบ/
หลักเกณฑ์ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้ายที่ชัดเจน และ
ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

KPI8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
ระเบียบ/หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้าย 

กิจกรรม : การทบทวนระเบยีบ/หลักเกณฑ์ในการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย สบ. 

 

KPI9 จ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
ที่ พิ จารณาแล้ วพบว่ าส่ วนราชการ
ด าเนินการไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง 

กิจกรรม : การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

สบ. และ วน. 

 

CSF7 พัฒนาหลักสูตร e-
learning อย่างต่อเนื่อง 

KPI10 จ านวนหลักสูตร e-learning 
ที่ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ 

โครงการพัฒนาหลักสตูร e-learning 
พบ. 

ตัดตัวช้ีวัดนี้ออก 
เนื่องจากมีการปรบัปรุง

วิธีการด าเนินการ 
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ตารางที่ 1 แสดง HR Scorecard Template ของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

มิต ิ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มิติท่ี 2 ด้าน
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

CSF8 ส่ งเสริมและแสวงหา
วิธีการพัฒนาบุคลากรบนความ
หลากหลายนอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม เช่น การสอนงาน 
ก า ร จ ัด ท า คู ่ม ือ  ก า ร
หมุนเวียนงาน ฯลฯ 

KPI11 จ านวนรูปแบบ/วิธีการการ
พัฒนาบุ ค ลากรที่ น า ม า ใ ช้ อย่ า ง
หลากหลาย 

โครงการส่งเสรมิการจดัการความรู้ในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2562 
(บูรณาการกับ CSF 10) 
 

พบ. 

 

CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

KPI12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

พบ. ด ำเนินกำรส ำเร็จครบถ้วน
แล้วในปี  พ.ศ. ๒๕58 

KPI13 ร้อยละของฐานข้อมูล
ด ้า น ก า ร บ ร ิ ห า ร ท ร ั พ ย า ก ร
บุ ค ค ล ที ่ มี ความครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

กิจกรรม : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล 

สบ.  

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิผล 
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

CSF10 จัดระบบองค์ความรู้
ให้สะดวกในการเรียนรู้ โดย
จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

KPI14 จ านวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นและ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหาร
จั ดการยุทธศาสตร์ ด้ านแร งง าน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
(บูรณาการกับ CSF 8) 

พบ.  

มิติท่ี 4 ด้านความ
พร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

CSF11 เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและ
ป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย 

KPI15 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและ
ป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย 

กิจกรรม : การป้องกันมิให้บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานกระท าผิดวนิัย 
 

วน.  

CSF12 ปลูกจิตส านึกให้กับ
บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

KPI16 จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้น 
หรือสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
ไว้ในหลักสูตร 

กิจกรรม : การฝึกอบรมที่สอดแทรกเนื้อหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมของ
บุคลากรในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/
กระทรวงแรงงาน 
 

พบ.  
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ตารางที่ 1 แสดง HR Scorecard Template ของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

มิต ิ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มิติท่ี 4 ด้านความ
พร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

CSF13 ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่าง
เข้มงวด และด าเนินการ
ต่ อต้ านการทุ จ ริ ต อย่ า ง
จริงจัง  

KPI17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต ที่ ด า เ นิ น ก า ร ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าหมาย 

- กิจกรรม : การติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศปท.  

มิติท่ี 5 ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

CSF14 จัดสวัสดิการเพิ่มที่
นอกเหนือจากที่รัฐจัดให ้

KPI18 จ านวนสวัสดิการที่ปรับปรุง
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้และ
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

โครงการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิม
นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้  
 บส. 

 

CSF15 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

KPI19 จ านวนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร 
 

CSF16 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

KPI20 จ านวนโครงการเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

บส. และ พบ. 
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

มิติท่ี 1 ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

ตอบสนองต่อ CSF1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร 
                        บุคคล 

ตัวชี้วัดที่ KPI1 จ านวนแผนปฏิบติัการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการทบทวน 
                    ประจ าปี 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

แผนปฏิบัติการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 
 
 
 

1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
ด าเนินการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อทบทวนแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. จัดท าร่างแผนปฏบิัติการประจ าปี 
4. เสนอผู้บรหิารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
5. เผยแพร่แผนปฏิบตัิการประจ าปีและ
น าไปใช้ 

กุมภาพันธ์ 2562 
 

อบ. 

- โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 
2562 – 2566) 
 

เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 
5 ปี  (พ.ศ. 2562 – 2566) ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

แผนกลยุทธ์ดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(พ.ศ. 2562 – 2566) 
 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
ด าเนินการ 
3. ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557 – 2561 โดย
ผ่านแบบส ารวจและรับฟังความคดิเห็น 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจัดท าร่างแผน 
5. จัดท าแผนน าเสนอผู้บริหารเพือ่ขอความ
เห็นชอบ 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2562  

อบ. 
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

มิติท่ี 1 ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

ตอบสนองต่อ CSF1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร 
                        บุคคล 

ตัวชี้วัดที่ KPI2 ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการส าเร็จในแต่ละปีงบประมาณ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรม : การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
- กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อน าแผนปฏิบตัิการไปสู่การ
ปฏิบัติ และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ของแต่ละ
หน่วยงาน ทุก 6 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงาน
ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลดักระทรวง
แรงงาน ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการฯ ในแตล่ะปีงบประมาณ 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน 
ปีละ 2 ครั้ง   
3. จัดท ารายงานการด าเนินงานทุก 6 เดือน 
เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิ
การฯ  
4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

อบ. 

ตอบสนองต่อ CSF4 สร้างระบบการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ส าคัญ  
                        (Succession Plan) 

ตัวชี้วัดที่  KPI6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและ 
                    วิชาการที่ส าคัญ (Succession Plan) 

กิจกรรม : จัดท าแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งทางการบริหาร  
และวิชาการทีส่ าคัญ  
(Succession Plan) 

เพื่อใหส้ านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีแผนการสืบทอด
ต าแหน่งทางการบริหารและ
วิชาการที่ส าคัญ (Succession 
Plan) 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง
ทางการบริหารและ
วิชาการที่ส าคัญ
(Succession Plan) 

1. ทบทวนกรอบสั่งสมประสบการณ ์
2. จัดท าร่างแผนการสืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการที่ส าคัญ (Succession Plan)  
3. น าเสนอแผนการสืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการทีส่ าคัญ(Succession 
Plan) ต่อผู้บริหาร 

กุมภาพันธ–์ กันยายน 
2562 

สบ. 
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 1 ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

ตอบสนองต่อ CSF 5 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ 
                         ผลักดันให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัดที่ KPI7 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                  ประจ าปีงบประมาณ   

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม : การจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ และการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการ
พัฒนาบุคลากร 
2. เพื่อด าเนินการพัฒนา
บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
 

1. แผนปฏิบัติการและการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
2. รายงานการตดิตามผล
การด าเนินการพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี

1. รวบรวมพิจารณารายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการพัฒนาบคุลากรประจ าปี
งบประมาณ ให้เปน็ไปตามเกณฑ์การเบิกจา่ยราย
ไตรมาส ตามนโยบายหรือมติ ครม. ที่ก าหนด  
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
4. ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาบคุลากรรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
5. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ เสนอผู้บรหิาร 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

 

พบ. 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองต่อ CSF 6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย 
                         ที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด KPI8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง     
               โยกย้าย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม : การทบทวน
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย 

เพื่อให้การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการกระทรวงแรงงานมี
ความชัดเจน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

มรีะเบยีบ/หลักเกณฑ.์ใน
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/กรรมการ 
2. จัดประชุมคณะท างาน/กรรมการ 
3. พิจารณาทบทวน/ก าหนดหลักเกณฑ ์
4. เสนอผลการประชุมต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 
5. ประกาศใช้ระเบยีบ/หลักเกณฑ.์ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

สบ. 

 ตัวชี้วัดที่ KPI 9 จ านวนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย 
                    ที่พิจารณาแล้วพบว่าส่วนราชการด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง 

กิจกรรม : การพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
โยกย้าย 
 

เพื่อให้การพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายมี
ความถูกต้องและเป็นธรรม 

จ านวนเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย ท่ีพิจารณาแล้ว
พบว่าส่วนราชการ
ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
ไม่เป็นธรรมต่อผูร้้อง  

1. กองบริหารทรัพยากรบคุคลไดพ้ิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
2. พิจารณาด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ร้อง
ทุกขต์ามระเบียบที่ก าหนด 
3. กองบริหารทรัพยากรบคุคลสรปุและ
รายงานจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย  

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

สบ. และ วน. 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองต่อ CSF 8 ส่งเสริมและแสวงหาวิธีการพัฒนาบุคลากรบนความหลากหลาย 
                          นอกเหนือจากการฝึกอบรม เช่น การสอนงาน การจัดท าคู่มือ 
                          การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

ตัวชี้วัดที่  KPI 11 จ านวนรูปแบบ / วิธีการการพัฒนาบุคลากรที่น ามาใช้อย่างหลากหลาย 
 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสรมิการจดัการ
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 
(บูรณาการกับ CSF 10) 
 

เพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานให้มีความหลากหลายโดยใช้
กิจกรรมการจัดการความรู้ 

รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรโดยการจัดการ
ความรู ้
 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู ้
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อถอดบทเรียน
สู่การปฏิบัติ (Best Practice) 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

พบ. 
 

ตอบสนองต่อ CSF9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการบริหาร 
                         ทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดที่  KPI 13 ร้อยละของฐานข้อมลูด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความครบถ้วน 
                      ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

กิจกรรม : การตรวจสอบ
และปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้องครบถ้วน 
และ เป็ นปั จจุ บั นส าม า รถ ใ ช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฐานข้อมูลบุคคลมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตาม
ความต้องการใช้งาน 

1. จัดท าฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลให้ครบถ้วน 
พร้อมใช้งาน 
2. บุคลากรเข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข้อมูลใน DPIS ส่วนบุคคลของตนเองและแจ้ง
ความผิดพลาดให้ สบ. ทราบ  
3. สบ.บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม 2561– 
กันยายน 2562 

 

สบ. 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองต่อ CSF 10 จัดระบบองค์ความรู้ให้สะดวกในการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามกลุม่เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่  KPI 14 จ านวนองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กจิกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้ านแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(บูรณาการกับ CSF 8) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบคุลากร
ด้านการจดัการความรู ้และ 
ให้บุคลากรได้เข้ามามสี่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

- แผนการจัดการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 
- องค์ความรู้ที่จ าเป็นจ านวน 
3 องค์ความรู้ ได้แก ่
1. กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มคีวาม 
  เกี่ยวข้องกับภารกจิของ
กระทรวงแรงงาน 
2. การสร้างการรับรูภ้ารกจิ
และนโยบายของ 
กระทรวง (IO) 
3. การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุและแรงงานคนพิการ 
ภายใต้แผนปฏิบตัิการด้าน
การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการถา่ยทอด
แลกเปลีย่นความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
3.น าองค์ความรู้เผยแพร่บนเว็บ 
  
 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

พบ. 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 
 

มิติท่ี 4 ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองต่อ CSF 11 เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและป้องกันไม่ให้ 
                            กระท าผิดวินัย 

ตัวชี้วัดที่  KPI 15 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย 
                       และป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม : การป้องกันมิให้
บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กระท าผดิวินัย 
 

เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระท าผดิวินัย 

- บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับการกระท าผิดวินัย
และไม่กระท าผิดวินัยหรือ
กระท าผิดวินัยน้อยลง 

1. บรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้
จากกลุ่มงานวินัย 
2. แลกเปลี่ยนเรืยนรู้ประสบการณ์ โดยน ากรณี
ตัวอย่างมาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อก าหนด
แนวทางการป้องกันฯ การกระท าผิดวินัย 

เมษายน 2562 
 

วน. 

ตอบสนองต่อ CSF 12 ปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรทุกระดับให้มคีุณธรรม จริยธรรม 
                           ในการท างาน 

ตัวชี้วัดที่  KPI 16 จ านวนหลักสตูรที่จัดท าขึ้นหรือสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม  
                       ไว้ในหลักสูตร 

กิจกรรม : การฝึกอบรมที่ 
ส อ ด แ ท ร ก เ นื้ อ ห า ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม  
ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน/กระทรวงแรงงาน 
 
 

1. เพื่อสอดแทรกเนื้อหาด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ไ ว้ ใ น
หลั ก สู ต รที่ จั ด อบร ม ให้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น /
กระทรวงแรงงาน 
2.  เพื่ อพัฒนาบุคลากรของ
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
แรงงาน/กระทรวงแรงงาน ให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมไว้ในหลักสูตร
การฝึกอบรมของบุคลากร
ใ น สั ง กั ด  ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงแรงงาน/
กระทรวงแรงงาน จ านวน 
2 หลักสูตร  

1. พิจารณาเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุ จริตตามนโยบายรั ฐบาล และ
กระทรวงแรงงาน เพิ่มเติมในหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาข้าราชการ จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
    1.1 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับ
ช านาญงาน/ช านาญการของกระทรวงแรงงาน
ซึ่งมีกลุ ่ม เป้าหมายเป็นข้าราชการระดับ  
ช านาญงาน/ช านาญการในสังกัดกระทรวง
แรงงานและส านักงานรัฐมนตรี จ านวน 50 คน  
โดยมีหัวข้อวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อวิชา การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
และหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 

มกราคม – กันยายน 
2562 

 

พบ. 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 4 ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

       1.2  หลักสูตรข้าราชการใหม่ของกระทรวง
แรงงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่
ของกระทรวงแรงงาน โดยมีหัวข้อวิชาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ คือ 
หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยเพื่อการเป็นข้าราชการทีด่ี 
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่
เพิ่มขึ้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับทั้ง
ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
และคัดกรองวิทยากรผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดจาก
ผลการประเมินและการพูดคุยสอบถาม 
3. จัดเนื้อหาบรรจุในหลักสูตรและประเมินผล
การเรียนการสอน ปรากฏว่ามีผลการประเมิน
ในระดับดี 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 4 ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองต่อ CSF 13 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด และด าเนินการ 
                           ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

ตัวชี้วัดที่  KPI 17 จ านวนโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้าน 
                       การทุจริตที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรม : การติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิ
คุณธรรมกระทรวงแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผน และน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงเพื่อให้แผนปฏิบัติการมี
ความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 

รายงานการติดตามผลการ
ด า เนินงานตามแผนทุก
รอบ 12 เดือน เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 
 

การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และด้านส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวง
แรงงาน 
 
 

ตุลาคม 2561– 
กันยายน 2562 

 
 

 
 

ศปท. 
 
 

- โครงการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านั กงานปลัดกระทรวง
แรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด 

ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีการด าเนินงาน
สอดคล้องเป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

1. ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตุลาคม 2561– 
กันยายน 2562 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

มิติท่ี 5 ด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ตอบสนองต่อ CSF 14 จัดสวัสดิการเพ่ิมที่นอกเหนือจากทีภ่าครัฐจัดให้ 
ตัวชี้วัดที่  KPI 18 จ านวนสวัสดกิารที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้ และ 
                       ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจดัสวสัดิการและ
สิทธิประโยชน์ท่ีเพิ่มนอกเหนือ 
จากทีภ่าครฐัจัดให้  
 

 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับองค์กร 
นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้ 
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ และ
เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี  

นับจ านวนสวัสดิการและ
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ เ พิ่ ม
นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัด
ให ้

โครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี
- โครงการจ าหน่ายสินค้าสวัสดิการ  
  (ตลาดนัด) 
- โครงการลานกีฬาอเนกประสงค ์
- ห้องอาหารกระทรวงแรงงาน  
- โครงการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
- โครงการตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 
- โครงการออกก าลังกายยดืเหยยีดคลาย
กล้ามเนื้อต้านออฟฟิศซินโดรม 
- สถานรับเลี้ยงเด็ก (บุตรหลานบคุลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน) 
โครงการที่ด าเนินการปี 2562 
- ห้องปฐมพยาบาล 
- ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟิตเนส) 
- ห้องรับรองผู้เกษียณอายุราชการ 
- ห้องละหมาด 
- ห้องเสริมสวย 

 
มกราคม – กันยายน 2562 

ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
 

ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 

 
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 

 
 

กรกฏาคม – กันยายน 2562 
กรกฏาคม – กันยายน 2562 
กรกฎาคม– กันยายน 2562 
กรกฎาคม– กันยายน 2562 
กรกฎาคม– กันยายน 2562 

บส. 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

 

 

 

มิติท่ี 5 ด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ตอบสนองต่อ CSF 15 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ตัวชี้วัดที ่ KPI 19 จ านวนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ด าเนนิการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ์ ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในองค์กร 
 

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงแรงงาน โดยใช้กิจกรรม
สัมพันธแ์ละนันทนาการ 

จ านวนกิจกรรมสัมพันธ์
และนันทนาการ 

- กิจกรรมสมัพันธ์/นันทนาการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

บส. 
 
 
 

 

ตอบสนองต่อ  CSF 16 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวชี้วัดที ่ KPI 20 จ านวนโครงการเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานที่ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

สภาพแวดล้อมในการท างาน
ได้ รั บการปรับปรุ งท าให้
สถานที่ ท างานน่ าอยู่ น่ า
ท างาน 

- กิจกรรม 5 ส ของส านักงานปลดักระทรวง
แรงงาน 
- การปรับปรุงห้องอาหารกระทรวงแรงงาน 
- ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ภายในส านักงาน 

ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
 

มีนาคม – มิถุนายน 2562 
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 

 

พบ. 
 

บส. หน่วยงาน
หลัก 

(มอบส านักงาน
ประกันสังคม 

และกองบริหาร
การคลัง 

ด าเนินการ) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด : KPI 1 จ านวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการทบทวนประจ าปี  

เป้าหมาย : แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ทุกปี  

การรายงานผล : รายงานผลการด าเนินการทบทวนแผนฯ  

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานอัตราก าลังและระบบงาน (อบ.) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
3. จัดท าร่างแผนปฏบิัติการประจ าปี 
4. เสนอผู้บรหิารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
5. เผยแพร่แผนปฏิบตัิการประจ าปีและน าไปใช้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับท่ี รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินการ 1 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

3 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 3 

4 เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 4 

5 เผยแพร่แผนปฏบิัติการประจ าปีและน าไปใช้ 5 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานให้ความส าคญั และไดร้ับงบประมาณในการด าเนินการ 
อย่างเพียงพอ 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : รายงานผลการด าเนินการจากกลุ่มงานอัตราก าลังและระบบงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด : KPI 2 ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการส าเร็จในแต่ละปีงบประมาณ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการส าเร็จในแต่ละปีงบประมาณ 

การรายงานผล : ปีละ 2 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานอัตราก าลังและระบบงาน (อบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :   

 แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการส าเร็จในแต่ละปีงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละแผนงาน/
โครงการได้ส าเร็จตามตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการฯ ในละปีงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ ในแตล่ะปีงบประมาณ 
2. กลุ่มงานอัตราก าลังและระบบงาน (อบ.) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของแตล่ะหน่วยงาน ปลีะ 
2 ครั้ง   
3. จัดท ารายงานการด าเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อใหท้ราบผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิการฯ  
4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 

สูตรการค านวณ :   

         จ านวนแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการส าเร็จในปีงบประมาณ        x 100 
              จ านวนแผนงาน/โครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  รายละเอยีดตาม HR Scorecard Template แต่ละปีงบประมาณ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :  
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานอัตราก าลังและระบบงาน (อบ.) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ : CSF 4 สร้างระบบการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ส าคัญ (Succession Plan) 

ตัวชี้วัด : KPI 6 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการทีส่ าคัญ (Succession Plan) 

เป้าหมาย : ระดับที่ 5 ในปีงบประมาณ 2562 

การรายงานผล : รายป ี

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (สบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :   

 แผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ส าคัญ (Succession Plan) หรือแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารงาน ซึ่งหมายถึงแผนซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แนวทางการด าเนินงาน : น าเสนอแผนการสบืทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ส าคญั (Succession Plan) ต่อผู้บรหิาร 

สูตรการค านวณ :  -ไม่มี- 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ล าดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ขออนุมัติด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งฯ ตามที่บรรจุในแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1 

2 ก าหนดต าแหน่งหลักและคุณสมบตัิที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหลักที่ต้องการสืบ
ทอด 

2 

3 จัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ ์ 3 

4 จัดท าร่างแผนการสืบทอดต าแหนง่ทางการบริหารและวิชาการทีส่ าคัญ 
(Succession Plan)  

4 

5 น าเสนอแผนการสบืทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ส าคญั 
(Succession Plan) ต่อผู้บริหาร 

5 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บริหารให้ความส าคญั และให้การสนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : แผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการทีส่ าคญัภายในปงีบประมาณ 2562 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ : CSF 5 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและผลักดันให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 7 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 100  

การรายงานผล : ปีละ 2 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :   

 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ท่ีด าเนินการส าเร็จในแต่ละปีงบประมาณ 
หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรได้ส าเร็จตามตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงาน : 
1. รวบรวมพิจารณารายละเอียดโครงการกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายรายไตรมาส ตามนโยบายหรือมติ ครม . 
ที่ก าหนด  
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
4. ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
5. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ เสนอผู้บรหิาร 

สูตรการค านวณ :   

        จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการส าเร็จในปีงบประมาณ        x 100 
           จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งหมดตามแผนการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  รายละเอยีดตาม HR Scorecard Template แต่ละปีงบประมาณ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :  

1. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับการจัดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) จัดการพัฒนาบุคลากร และรายงานสถานะการ

ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ : CSF 6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 8 ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

เป้าหมาย : ระดับที่ 5 ในปีงบประมาณ 2562 

การรายงานผล : รายป ี

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (สบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :   
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย หมายถึง ระเบียบ/หลักเกณฑต์่างๆ ท่ีส านักงานปลดักระทรวงแรงงานก าหนดขึ้นเพื่อ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ/พนักงานราชการในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงแรงงานและส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้ให้ความส าคญักับการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายเหล่านี้ให้มีความชดัเจน โปร่งใส 
สอดคล้องกับความต้องการของบคุลากร และเป็นท่ียอมรับจากบคุลากรส านักงานปลดักระทรวงแรงงานส่วนใหญ่ 
แนวทางการด าเนินงาน :  

1. แต่งตั้งคณะท างาน/กรรมการ 
2. จัดประชุมคณะท างาน/กรรมการ 
3. พิจารณาทบทวน/ก าหนดหลักเกณฑ ์
4. เสนอผลการประชุมต่อหัวหน้าส่วนราชการ/อ.ก.พ. สป./อ.ก.พ. รง. 
5. ประกาศใช้ระเบียบ/หลักเกณฑ์  

สูตรการค านวณ :  -ไม่มี- 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ล าดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 1 1 

2 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 2 2 

3 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 3 3 

4 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 4 4 

5 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 5 5 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บริหารให้ความส าคญั และให้การสนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : ระเบยีบ/หลักเกณฑ์ในการแตง่ตั้งโยกย้ายที่ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัตไิด้  
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 6 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 9 จ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายที่พิจารณาแล้วพบว่า ส่วนราชการ
ด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง 

เป้าหมาย : จ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายที่พิจารณาแล้วพบว่า ส่วนราชการด าเนินการ  
ไม่ถูกต้อง ไมเ่ป็นธรรมต่อผู้ร้อง น้อยกว่า 5 เรื่อง ทุกปี 

การรายงานผล : รายป ี

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (สบ.) และกลุม่งานวินัย (วน.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :   

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆ ที่เป็น     
ลายลักษณ์อักษร (ปรากฏผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และผู้ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์ชัดเจน) เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
ข้าราชการ/พนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
นั้นไว้น าเข้าสู่การพิจารณาและด าเนินการตามระเบียบของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แล้วพบว่าส่วนราชการด าเนินการไม่ถูกต้อง 
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง   

แนวทางการด าเนินงาน :  

1. กองบริหารทรัพยากรบคุคลไดพ้ิจารณารับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
2. พิจารณาด าเนินการตามระเบยีบท่ีส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานก าหนด 
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปและรายงานจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย  

สูตรการค านวณ :  -ไมม่-ี 

เกณฑ์การให้คะแนน : นับจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ที่รับไว้เพื่อพิจารณาและด าเนินการ
แล้วพบว่าส่วนราชการด าเนินการไม่ถูกต้อง ไมเ่ป็นธรรมต่อผู้ร้อง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บริหารให้ความส าคัญ และด าเนินการกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขต์ามระเบียบด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ที่กลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง (สบ.) รวบรวมไว ้

นิยาม  :  ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้มสี่วนได้เสียโดยตรงกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายที่เห็นวา่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม 

 :  ผู้ร้องทุกข์ หมายถึง ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามพระราชบัญญตัิระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 8 ส่งเสริมและแสวงหาวิธีการพฒันาบุคลากรบนความหลากหลายนอกเหนือจากการฝึกอบรม เช่น 
การสอนงาน การจดัท าคู่มือ การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 
ตัวชี้วัด : KPI 11 จ านวนรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาบุคลากรที่น ามาใช้อย่างหลากหลาย 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 รูปแบบ/วิธีการ 

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัด สป.รง. ให้ความร่วมมือร่วมในการน าวิธีการที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

 เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรม ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสื่อความหมายระหว่างวิทยากร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน หรือระหว่างบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมซึ่งเกิดขึ้นใน
กระบวนการฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับที่ต้องการ 

 วิธีการพัฒนาบุคลากร หมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ตลอดจนสมรรถนะที่จ าเป็น ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ในที่นี้ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะพิจารณา
เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานเกิดการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่องค์กรต้องการ 
เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง การติดตามผู้บังคับบัญชา การเสวนา การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญในองค์กร 
เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู ้
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ (Best Practice) 

สูตรการค านวณ : จ านวนนับของรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบคุลากร นอกเหนือจากการฝึกอบรม ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน : นับจ านวนรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาบุคลากรที่น ามาใช้อย่างหลากหลาย  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : องค์กรสนับสนุนงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการน ารูปแบบ/วิธีการพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  รูปแบบ/วิธีการพัฒนาบคุลากร นอกเหนือจากการฝึกอบรม ท่ีส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานก าหนดขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Perfomance Indicators-KPIs Template 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ตัวชี้วัด : KPI 13 ร้อยละของข้อมูลทรัพยากรบคุคลทีม่คีวามครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

เป้าหมาย : ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลทีม่ีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปจัจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในป ี2562 

การรายงาน : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (สบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระบบซึ่งบันทึกข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ) 
ของส านักงานปลัดกระทรวง (ตาม ก.พ. 7) เช่น ช่ือ – สกุล ประวัติการศึกษา ประวตัิการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. น าฐานข้อมูลทรัพยากรบคุคลของส านักงาน ก.พ. มาใช้ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
2. บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3. ด าเนินการให้บุคลากรเข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจสอบ และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 
4. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความถูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

สูตรการค านวณ 
                (จ านวนข้อมูลบุคลากรทั้งหมดในระบบฐานข้อมูล – จ านวนข้อมูลบุคลากรที่บันทึกข้อผดิพลาด)    x 100 
                                               จ านวนข้อมูลบุคลากรทั้งหมดในระบบฐานข้อมลู 

เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template แต่ละปีงบประมาณ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : บุคลากรให้ความร่วมมือในการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและดูแลข้อมูลสว่นบุคคลของตนเอง 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : เอกสารการขอแกไ้ข 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 10 จัดระบบองค์ความรู้ใหส้ะดวกในการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด : KPI 14 จ านวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย : 3 องค์ความรู้ หรือคู่มอืการปฏิบัติงาน ในแตล่ะปีงบประมาณ 

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน  

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

 องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบตัิงาน หมายถึง วิธีการจัดเก็บความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานท่ีเกดิจากการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่างบุคลากรในองค์กร หรือการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรือผูเ้ชี่ยวชาญในองค์กรในด้านต่างๆ แก่บุคลากรใน
องค์กร ซึ่งสอดคล้องและจ าเป็นกับการปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรให้ประสบความส าเรจ็ เพื่อธ ารงรักษาองค์ความรู้
ที่เป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไว้ในองค์กร โดยจัดเก็บในรูปของความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ได้แก่
องค์ความรู้ คลังความรู้ หรือคูม่ือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. การประชุมเชงิปฏิบตัิการการถา่ยทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่จ าเปน็ในการปฏิบัติงาน 
3. น าองค์ความรู้เผยแพร่บนเว็บการจัดการความรู ้

สูตรการค านวณ :  จ านวนนับขององค์ความรู้หรอคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ล าดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 จ านวน 1 องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีจดัเก็บ 1 

2 - 2 

3 จ านวน 2 องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีจดัเก็บ 3 

4 - 4 

5 จ านวน 3 องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีจดัเก็บ 5 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคญักับการจดัการความรู้ในองค์กร และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเกบ็ความรู้ในรูปองค์ความรู้ 

หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการจัดเก็บความรู้ในรูปองค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล:  องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีจัดเก็บ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 11 เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและป้องกันไม่ให้กระท าผดิวินัย 

ตัวชี้วัด : KPI 15 ระดับความส าเร็จในการเสรมิสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและป้องกนัไม่ให้กระท าผิดวินยั 

เป้าหมาย : ระดับที่ 5 ในปีงบประมาณ 2562  

การรายงานผล : รายป ี

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานวินัย (วน.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.รง. 

ค าอธิบายตัวชี้วดั :   

 การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ด าเนินการตามทีส่ านักงาน ก.พ. มีหนังสือท่ี นร 1011/ว 43 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 ก าหนดให้สว่นราชการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเสรมิสร้างและพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชาให้มีวินยัและป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. การก าหนดแนวทางในการเสรมิสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย 
2. การประชาสมัพันธ์เผยแพร่แนวทางในการเสริมสรา้งและพัฒนาฯ ไปยังทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน 
3. การสรุปและเผยแพร่กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการกระท าผดิวินัยและการลงโทษ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
4. การให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้บังคับ บัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
5. การประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางใ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 

สูตรการค านวณ :  -ไม่มี- 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ล าดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 1 1 

2 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 2 2 

3 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 3 3 

4 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 4 4 

5 ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนนิงานส าเร็จตามขั้นตอนท่ี 5 5 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บริหารให้ความส าคญั และให้การสนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินการ 

แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานผลการด าเนินงานการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกัน
ไม่ให้กระท าผิดวินัย  
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 12 ปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรทุกระดับให้มีคณุธรรม จริยธรรมในการท างาน 

ตัวชี้วัด : KPI 16 จ านวนหลักสตูรที่จัดท าขึ้น หรือสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จรยิธรรม ไว้ในหลักสูตร 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 หลักสูตร 

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานในการมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรจัดท าขึ้น หรือ
สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในหลักสูตร  

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กลุม่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกนัออกแบบหลักสูตรใน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีเนื้อหาเพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานโดยตรง หรือพิจารณาสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรายละเอยีดส าคญัในหลักสูตร เช่น วิชา เนื้อหาสาระ และวิธีการที่จะท าให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ยังผลให้เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากร ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์ด้านคณุธรรม จริยธรรมของการฝึกอบรม 

 การวัดและประเมินผล พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรทีไ่ดร้ับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเพื่อเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานโดยตรง หรือพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาคณุธรรม จริยธรรม ไว้ในหลักสตูร  

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. พิจารณาเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงแรงงาน เพิ่มเติมในหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการ 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับช านาญงาน/ช านาญการของกระทรวงแรงงานซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับ
ช านาญงาน/ช านาญการในสังกัดกระทรวงแรงงานและส านักงานรัฐมนตรี จ านวน 50 คน โดยมีหัวข้อวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อวิชา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง และหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน  
    1.2 หลักสูตรข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน โดยมีหัวข้อวิชาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ คือ หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี 
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับทั้งใน
การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน และคัดกรองวิทยากรผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดจากผลการประเมินและการพูดคุยสอบถาม 
3. จัดเนื้อหาบรรจุในหลักสูตรและประเมินผลการเรียนการสอน ปรากฏว่ามีผลการประเมินในระดับด ี

สูตรการค านวณ : จ านวนนับของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาส าเร็จ โดยมีเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง หรือพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาคณุธรรม จรยิธรรม ไว้ในหลักสูตร 

เกณฑ์การให้คะแนน : นับจ านวนหลักสตูรที่จัดท าข้ึน หรือสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในหลักสตูร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : องค์กรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการออกแบบพัฒนาหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ออกแบบหลักสูตร 

แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล :  หลักสูตรที่จัดท าขึ้น หรือสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในหลักสูตรที่น าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF13 ก ากับดูแลการปฏบิัติงานทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด และด าเนินการต่อต้านการทุจรติอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด : KPI 17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและต่อต้านการทุจริต ที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2562 จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม 

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :   

 โครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต ท่ีด าเนินการส าเร็จในแต่ละปีงบประมาณ หมายถึง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลดักระทรวง
แรงงานสามารถด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ได้ส าเร็จตามตัวช้ีวัด และ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงาน : 
1. การติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิ
คุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ขออนุมัติโครงการเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมภายใตโ้ครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สูตรการค านวณ :   

   จ านวนโครงการ/กจิกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ที่ด าเนินการส าเร็จในปีงบประมาณ   x 100 
         จ านวนโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมฯ ท้ังหมดตามแผนในปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทจุริต ที่ด าเนินการส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :  

1. ผู้บริหารให้ความส าคญักับการจดัการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและต่อต้านการทุจริต ในองค์กร 
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : ศปท. จัดท าแผนการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และรายงานสถานการณด์ าเนินงานตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 14 จัดสวัสดิการเพิ่มท่ีนอกเหนอืจากที่ภาครัฐจดัให ้

ตัวชี้วัด : KPI 18 จ านวนสวัสดิการที่ปรับปรุงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้และด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย : จ านวน 1 สวัสดิการ ในแต่ละปีงบประมาณ  

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (บส.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

 สวสัดิการ หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดให้มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เพิ่มเติมให้กับบุคลากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจดัให้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานให้ดีขึ้น  

แนวทางการด าเนินงาน :   

1. ขออนุมัติด าเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มที่นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให้ 
2. ขอจัดประชุมจากคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือขอมติเวียนจากคณะกรรมการฯ เพื่อขอความ

เห็นชอบในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มที่นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น  

3. ด าเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดขึ้น 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

สูตรการค านวณ : จ านวนนับการจัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เพิม่ที่นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให ้

เกณฑ์การให้คะแนน : นับจ านวนสวัสดิการที่ปรับปรุงนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให้และด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและสนับสนนุงบประมาณที่ใช้ในการจัดสวสัดกิารฯ 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มที่นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให ้
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 15 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ตัวชี้วัด : KPI 19 จ านวนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย : จ านวน 1 โครงการ  

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (บส.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อร่วมงานทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศ
การท างานที่ด ี

แนวทางการด าเนินงาน :   

1. ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อร่วมงานทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร 
2. ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม 
4. ประสานหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือกิจกรรรม 

สูตรการค านวณ :  จ านวนนับการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน : นับจ านวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ที่ด าเนินการส าเร็จตามเปา้หมาย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและสนับสนนุงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ : CSF 16 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ตัวชี้วัด : KPI 20 จ านวนโครงการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย : จ านวน 1 โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ 

การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (บส.) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และส านักงานประกันสังคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

 สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กร เช่น สถานที่ท างาน การจัดโต๊ะท างาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างานที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัย และลดการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในองค์กร 

 โครงการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง โครงการที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีดังกล่าวข้างต้น 
เช่น กิจกรรม 5 ส การปรับปรุงการแต่งกายของผู้ประกอบการร้านอาหารและเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องอาหารกระทรวงแรงงาน 

แนวทางการด าเนินงาน :   

1. ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. ด าเนินการจัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมในการท างานตามที่ก าหนด 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. ประสานหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการ 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 

สูตรการค านวณ : จ านวนนับการจัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : นับจ านวนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและสนับสนนุงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการ 

แหล่งข้อมลู และวิธีการจัดเก็บขอ้มูล : สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 


