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                                                                 บทท่ี 1  :  บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

“ทรัพยากรบุคคล” เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหองคกรเจริญเติบโตและเปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังในระดับองคกรและระดับประเทศ ทรัพยากรบุคคลจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมีสมรรถนะ 
ท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคตอันจะทําใหการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคกรบรรลุ
เปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ สงผลใหองคกรมีความเจริญกาวหนา นําพาไปสูความสําเร็จ ตามเปาหมายท่ีวางไว  

การยกระดับขีดความสามารถบคุลากรภาครัฐท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ “การพัฒนา และบริหารกําลังคนภาครัฐ” 
ซ่ึงนับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การท่ีองคกรของรัฐมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ และคุณภาพสูง 
จะสามารถนําพาประเทศไปสูความเปนมาตรฐานท่ีเปนสากลเทียบเทาประเทศตาง  ๆในโลก ตลอดจนเปาหมายอ่ืน ๆ ท่ีเปน
ยุทธศาสตรของชาติไดอยางสัมฤทธิ์ผล องคกรภาครัฐสามารถนําการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสูความสําเร็จดังกลาวได
จําเปนตองมีแผนและกลยุทธท่ีมีความเชื่อมโยงและตอบสนองตอยุทธศาสตรในทุกระดับ ไมวาจะเปนยุทธศาสตรระดับ
กระทรวง หรือระดับประเทศ และเพ่ือใหทุกสวนราชการมีบุคลากรท่ีมีความพรอม และสามารถรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ไปสูทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนผลักดันให 
ประสบความสําเร็จดังกลาวขางตน จึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือวา “ทรัพยากร
มนุษย” เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีกลยุทธ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะ 
ความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเนนใหบุคลากร 
เปน ‘คนเกง คนดี’ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเปนมืออาชีพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

              นโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของไดแสดงไว ดังตอไปนี้ 
 

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

 ในปจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ท้ังในมิติเศรษฐกิจ 
ท่ีโครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มท่ี ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานท่ียังไมสอดคลองกับความตองการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดาน 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ํา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบ
บริการสาธารณะยั งคงมีชองว า ง ท่ีสามารถพัฒนาตอไปได  มิติ สิ่ งแวดลอม ท่ีการฟน ฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ียังขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการในการแกปญหา
ของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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 นอกจากนี้ ยังมีสถานการณท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
ท่ี มีสัดส วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุ เ พ่ิม ข้ึนอยางตอเนื่ อง ความกาวหนา 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ของความสัมพันธระหวางประเทศ ท้ังดานความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยางซับซอน 
จากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซ่ึงสถานการณดังกลาวจะกอใหเกิดความทาทายในการพัฒนาประเทศ 
ท้ั งในมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจําเปนมีการวางแผน 
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ใหเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

“กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงมีเปาหมายของประเทศไทยในป 2580 
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและม่ังค่ังบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคม 
ท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัยตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเอง
ตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะ และทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของ 
การใชนวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐาน
การผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการ 
ท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ 
เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะมาตอยอดฐาน 
การผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม ๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสู
การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี 
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน 
ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสราง
สมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงยุทธศาสตรท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา 
ในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
   
กรอบยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดจัดทํายุทธศาสตรในระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ไดแก “การสนับสนุนวิสัยทัศนและยุทธศาสตรชาติ ดวยการผลักดันและพัฒนาใหภาคราชการของประเทศ 
มีคุณธรรม ปลอดทุจริต เปนราชการท่ีสรางและสงเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง 
ตอความตองการของประชาชนและเปนท่ีเชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหาร 
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ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ข้ันตอน หลักเกณฑเพ่ือใหแตละสวนราชการไดมาและรักษาไว 
ซ่ึงคนดี คนเกง ท่ีมีจิตสาธารณะอยางเหมาะสม” 

ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลยุทธการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการในดานตาง ๆ ไดแก 
1) กลยุทธการปรับปรุงระบบการสรรหาเพ่ือใหสวนราชการเปนองคกรทางเลือกแรกของคนดีคนเกง (First Choice 
Civil Service) 2) กลยุทธการกระจายอํานาจและเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
(Department focused HR Platform) 3) กลยุทธการเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพขาราชการ (Civil 
Service of Integrity & Passion) และ 4) กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ (Smart HR Policy) 
 โดยกลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพขาราชการ (Civil Service of Integrity & 
Passion) นั้น ดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก (1) ระบบการพัฒนาขาราชการ ท่ีสงเสริมการเตรียมกําลังคน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว  
และ (2) ระบบการสงเสริมจริยธรรม ท่ีสอดคลองกับบริบทของสวนราชการ ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ไดนํามาพิจารณาเปนกรอบในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ในแผนฉบับนี้ดวย 
 

ระบบราชการ 4.0 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

 เพ่ือรองรับตอยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตองทํางานโดยยึดหลัก       
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (Better Governance, 
Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหมเพ่ือพลิกโฉม 
(transform) ใหสามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and 
Trusted Government) ดังนี้ 

1. เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) ตองมีความเปดเผยโปรงใส
ในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกัน
และกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เชน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแก
ภาคสวนอ่ืนๆ เปนผู รับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสราง 
ใหสอดรับกับการทํางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขาย มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง 
ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปน
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ตองทํางานในเชิงรุกและมองไป
ขางหนา โดยต้ังคําถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจาก 
ทางราชการ (Proactive Public Services) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ (Big Government Data) 
และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน (Personalized หรือ 
Tailored Services) พรอมท้ังอํานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ  เพ่ือใหบริการไดเสร็จสิ้น
ในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของตน และ 



4 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ท้ังการติดตอมาดวยตนเอง เว็บไซตโซเชียลมีเดีย หรือ
แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ตองทํางาน
อยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต 
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใช ในการตอบโต กับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  
เพ่ือสรางคุณคา มีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา 
ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมท้ังทําให
ขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบราชการ 4.0 ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0  
ตองอาศัยปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก 

1) การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการยกระดับ 
การทํางานใหสูงข้ึนไปกวาการประสานงานกัน (coordination) หรือทํางานดวยกัน (cooperation) ไปสู 
การรวมมือกัน (collaboration) อยางแทจริง โดยจัดระบบใหมีการวางแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายท่ีตองการรวมกัน มีการระดมและนําเอาทรัพยากรทุกชนิดเขามาแบงปนและใชประโยชนรวมกัน 
มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมกันเพ่ือพัฒนาประเทศหรือแกปญหา 
ความตองการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน จนไมมีภาคสวนใดในสังคมจะสามารถดําเนินการ 
ไดลุลวงดวยตนเองโดยลําพังอีกตอไป หรือเปนการบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนการคิดคนและแสวงหาวิธีการหรือ solutions ใหม ๆ  
ทําใหเกิด big impact เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการใหบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะใหสามารถตอบ
โจทยความทาทายของประเทศ หรือตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ  
อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบหองปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector 
Innovation Lab) และใชกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะท่ีใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมเพ่ือสรางความเขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด (Empathize) กอนจะสรางจินตนาการ 
(Ideate) พัฒนาตนแบบ (Prototype) ทําการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลตอไป 

3) การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เปนการผสมผสานกันของ 
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด (cloud computing) อุปกรณประเภทสมารทโฟน 
และเครื่องมือเพ่ือการใชงานรวมกัน (collaboration tools) ทําใหสามารถติดตอกันไดอยางเรียลไทมไมวาจะอยูท่ีใด 
และสามารถวิเคราะหขอมูลอันสลับซับซอนตาง ๆ ได และชวยใหบริการของทางราชการสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนท่ีตองการใหดําเนินการไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและชองทาง ไดอยางม่ันคง 
ปลอดภัย และประหยัด 

 ในสวนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) 
ใหตนเองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะใหมีสมรรถนะท่ีจําเปน 
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะชวยทําใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(change leader) เพ่ือสรางคุณคา (public value) และประโยชนสุขใหแกประชาชน 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
วันท่ี 30 เมษายน 2562 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติ และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) ข้ึนเพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ โดยการปรับปรุงความเชื่อมโยงสอดคลองของเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา รวมท้ังจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกันและสะทอนผลการดําเนินการจริง เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)  
ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้ 
 
 
 

วิสัยทัศน 
“องคกรท่ีเปนเลิศดานการประสานและขับเคลื่อนนโยบายดานแรงงาน 

Smart Manpower Management Organization”  
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พันธกิจ 
1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน

เพ่ือใหเกิดการประหยัด คุมคา และมุงผลสัมฤทธิ์ 
3. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวรองทุกข รวมท้ัง

ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย 
5. สงเสริมการวิเคราะห วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาคาจางและรายไดของประเทศ 

และงานดานการแรงงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
2. บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง 
3. บูรณาการสรางภาคีเครือขายและการใหบริการอยางท่ัวถึงท้ังในและตางประเทศ 
4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

 

เปาหมาย 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทําหนาท่ีพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรตามนโยบาย

สําคัญเรงดวนดานเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพสูง  
2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขีดสมรรถนะสูงในการใหบริการขอมูลดานแรงงานดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดรับการพัฒนาเปนองคกรธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยตุิธรรมและตรวจสอบได 
4. หนวยงานและภาคีเครือขายมีการทํางานรวมกันเพ่ือใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
5. แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครอง มีอาชีพ มีรายได มีความม่ันคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

แผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย           
แนวทางการพัฒนา 

(1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรท่ีสอดรับกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
(2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานแรงงานรองรับความตองการในพ้ืนท่ี 
(3) เรงรัดและผลักดันนโยบายเรงดวนและสําคัญของรัฐบาล  
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง 
แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนามาตรฐานขอมูล สงเสริมการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานแรงงาน และสงเสริมการบริหาร
จัดการระบบและฐานขอมูลดานแรงงาน (BIG DATA) อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาขอมูลใหมีธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลขอมูล การเปดเผยขอมูล และการรักษาความปลอดภัย
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคง 
(4) พัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารแรงงานในทุกระดับ 
(5) สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองคกรไปสูองคกรท่ีมีศักยภาพสูงและตอบสนองตอ

บทบาทภารกิจเชิงรุก 
(6) สงเสริมธรรมาภิบาลและสรางวัฒนธรรมองคกร (เกง ดี แข็งแรง มีความสุข) 
(7) สงเสริมสวัสดิการและสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร 
(8) พัฒนาวิธีการและรูปแบบการสื่อสารขอมูลขาวสารของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล 
(9) สงเสริมและพัฒนากฎหมายใหเอ้ือตอการบริหารงานของกระทรวงแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 บูรณาการสรางภาคีเครือขายและการใหบริการอยางท่ัวถึงท้ังในและตางประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

(1) บูรณาการการดําเนินงานดานแรงงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ี 
(2) เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาคีเครือขายใหมีการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) คุมครองและดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ 

 
คานิยมรวมกระทรวงแรงงาน (MOL PLS) 
 

P มุงม่ันทํางานเปนทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork) 
L ใฝเรียนรู (Lifelong Learning) 
S มีจิตบริการ (Service Mind) 
 

P มุงม่ันทํางานเปนทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork) 
 หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีม รวมถึงความสามารถในการสรางและ

ดํารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทุกภาคสวน พรอมท้ังเล็งเห็นถึงปญหาหรือโอกาส และลงมือจัดการกับปญหานั้นๆ หรือใชโอกาสท่ีเกิดข้ึน  
ใหเกิดประโยชนตองานดวยวิธีการท่ีเหมาะสม สรางสรรค และแปลกใหม 

 

L ใฝเรียนรู (Lifelong Learning) 
 หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือสั่งสม และพัฒนาสมรรถนะของตนในการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง อีกท้ังรูจักประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานของตนรวมถึง
หนวยงานในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

S มีจิตบริการ (Service Mind)   หมายถึง ความตั ้งใจเพียรพยายามของบุคลากรของกระทรวง
แรงงาน ในการปฏิบัติหนาท่ีและยกระดับการใหบริการเขาสูระดับสากล หรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู รวมถึงการ
ตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางดีท่ีสุด ท้ังนี้ เพราะความสําเร็จของ
กระทรวงแรงงานตั้งอยูบนรากฐานของความรวมมือรวมใจ และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

 
 

แผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดเปลี่ยนบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของทุกสวนราชการ โดยมุงเนนการกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดําเนินการเองได
ภายใตหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ี และยึดหลักสําคัญ  
คือ หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักการกระจายอํานาจใหบุคลากรในองคกรเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือใหขาราชการของสวนราชการมีความรอบรู รูลึก และเปนแรงผลักดันใหการบริหารจัดการดานทรัพยากร
บุคคลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรในปจจุบัน อีกท้ังสามารถสนับสนุนและเอ้ือใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานในระดับตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึ งไดจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ข้ึน โดยมีประเด็นสําคัญของแผนกลยุทธดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก 

 
วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision) 

“บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพมุงสูองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
  

พันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions) 
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ดวยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
3. สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ  
4. สงเสริมบุคลากรใหมีวินัยและปองกันมิใหกระทําผิดวินัย และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี มีความสมดุลระหวางการทํางาน ครอบครัว และสังคม   

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 
1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  
3. การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในองคกร 
4. การใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทําผิดวินัย 
5. การสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร 

 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ครั้งนี้ ไดนําประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 6 ประเด็นยุทธศาสตรขางตนมา เปนกรอบ
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดวย  
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คานิยมหลักสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (BEST) 
 

 B = Belief  ความหมาย เชื่อม่ันศรัทธาในองคกร 
 E = Effectiveness ความหมาย ทํางานอยางมุงประสิทธิผล 
 S = Strategy  ความหมาย มียุทธศาสตรเปนตัวนําในการทํางาน 
 T = Teamwork  ความหมาย รวมกันทํางานเปนทีมเชิงรุก 
 

 
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2563 – 2565)  

            จดัทําข้ึนเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาททรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคน 
และสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย 
มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี คุณภาพ 
เทาเทียม และท่ัวถึง (3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค (4) การสรางเสริมให 
คนมีสุขภาวะท่ีดี (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการ 
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
 นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตอง 
ใหความสาคัญ อาทิ (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (4) การตอตาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.2 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ขีดความสามรถ ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการ/
แผนงานที่ช ัด เจนเปนรูปธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรในทุกระดับ และนําไปสู การปฏิบัติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ สู แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
การสราง

ความสามารถ
ในการแขงขัน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจดัการภาครฐั

แผนระดับท่ี 1

ยุทธศาสตรชาติ Z

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

1. ความม่ันคง
2. การ

ตางประเทศ
4. อุตสาหกรรมและ

การบริการแหงอนาคต
11. ศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

15. พลัง
ทางสังคม

17. ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การตอตานทุจริต
และประพฤติมิชอบ

Y
แผนระดับที่ 3

แผนปฏิบัติการ

ดานแรงงาน

(พ.ศ. 2563 – 2565)

1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน
และผูประกอบการ ฯ 

(4,11,15)

2. การคุมครอง
และเสริมสรางความมั่นคง

(11,15,17) 

4. การพัฒนากลไก
ในการสรางความสมดุล

ของตลาดแรงงาน ฯ
(11,15)

3. การบริหารจัดการ
ดานแรงงาน

ระหวางประเทศฯ
(1,2,15)

5. การบริหารจัดการ
องคกร บุคลากร 

ดวยหลักธรรมาภิบาลฯ
(20,21)

6. การพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศฯ 

(20)

แผนระดับที่ 3

แผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(ฉบับทบทวน)

1. พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
และยุทธศาสตรเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย (1,2,3,4)

2. บริหารจัดการองคกร
ใหมีประสิทธิภาพสูง (5,6)

3. บูรณาการการสรางภาคีเครือขาย
และการใหบริการอยางทั่วถึง

ทั้งในประเทศและตางประเทศ (3,4)

4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (2)

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ XXXX

 



11 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เร่ืองที่ 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง

เปาหมาย 

  1. สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีขีดสมรรถนะสูง

ในการใหบรกิารขอมูล

ดานแรงงานดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม

  2. สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานไดรบัการพฒันา

เปนองคกรธรรมภบิาล 

มีการบริหารจดัการ

อยางมีประสิทธิภาพ

มีคุณธรรม โปรงใส 

ยุติธรรมและตรวจสอบได

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

   1. โครงการพัฒนาระบบ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ

ดานแรงงาน (Labour Big 

Data Analytics) 

เพื่อการพัฒนากําลัง

แรงงานของประเทศ

   2. โครงการสัมมนา
เครือขายงานวิจัยดานแรงงาน

   3. โครงการบริหาร

จัดการความรูในองคกร

   4. โครงการสนับสนุนและ

สรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการตอตาน

การทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

X

แผนระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

(ฉบับทบทวน)

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนามาตรฐานขอมูล สงเสริมการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
ดานแรงงาน และสงเสริมการบริหารจดัการระบบและ
ฐานขอมูล
ดานแรงงาน (BIG DATA) อยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาขอมูลใหมีธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลขอมูล
การเปดเผยขอมูล และการรักษาความปลอดภยัขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานแรงงาน
ทีมี่ประสิทธิภาพและมีความม่ันคง 
4. พัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ
พื่อการบริหารแรงงานในทุกระดับ
5. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองคกรไปสูองคกร
มีศักยภาพสูงและตอบสนองตอบทบาทภารกิจเชิงรุก 
6. สงเสริมธรรมาภิบาลและสรางวัฒนธรรมองคกร (เกง ดี 
แข็งแรง มีความสุข)  
๗. สงเสริมสวัสดิการและสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับ
บุคลากร
   8. พัฒนาวิธีการและรูปแบบการสื่อสารขอมูลขาวสารของ
กระทรวงแรงงานและรัฐบาล 
   9. สงเสริมและพัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการบริหารงานของ
กระทรวงแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนา

บุคลากรรองรับแผนพัฒนา

ความกาวหนาในสายอาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทัน

การเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การเสริมสราง

ใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติงาน

เปาประสงคการพัฒนา

G1 บุคลากรทุกระดับมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานตาม

เกณฑที่กําหนด

G2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดาน

ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

 G3 สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีวิธีการพัฒนาบุคลากรที่

หลากหลาย

G4 การบูรณาการดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและการมีเครือขาย

การทํางาน

เปาประสงคการพัฒนา

G5 บุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ มจิีตสํานึก รักและ

หวงแหนองคกร มีความตระหนัก

ถึงการตอสูกับปญหาการทุจริต

หรือพบเห็นการทุจริตในหนวยงาน

เปนภาระหนาที่ประการหนึ่งของ

บุคลากร ไมเพิกเฉย

เปาประสงคการพัฒนา
G6 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะดาน

การบริหาร และปฏิบัติงานทามกลาง

การเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และ

สถานการณที่มีความเสี่ยงดานแรงงาน

G7 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะในเชิง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภารกิจ 

นโยบาย และทิศทางการพัฒนา

ประเทศดานแรงงาน

G8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ

ภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดาน

ภาษาและความรูที่จําเปน เพื่อเพิ่ม

ขีดความ สามารถในการแขงขันของ

ประเทศ

G9 บุคลากรมีขีดความสามารถในการ

วิเคราะหดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม 

การเมือง วัฒนธรรมและความม่ันคง

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เปาประสงคการพัฒนา

G10   สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีการพัฒนาบุคลากร

ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

และแผนเสนทาง

การฝกอบรม (Training 

Roadmap) ที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาความกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career 

Development Plan – CDP) 

G11 สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีระบบการพัฒนา

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีความ

พรอมเขาสูตําแหนงทางการ

บริหารและวิชาการ

ที่สําคัญ (Succession Plan)

ผังความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.รง. 

       ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2563 – 2565) กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป 

                   (พ.ศ.2563 – 2565) ของ สป.รง. (ฉบับทบทวน)

แผนระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.รง. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2563– 2565) 
X
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     บทท่ี 2  :  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2563 – 2565) 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

“มุงพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหมีสมรรถนะ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ  
2. เสริมสรางบุคลากรใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง  
4. พัฒนาบุคลากรรองรับความกาวหนาในสายอาชีพและความตอเนื่องทางการบริหารและวิชาการ 

ท่ีสําคัญ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบคุลากรรองรับความกาวหนาในสายอาชีพ 
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แนวคิดหลักในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 การพัฒนาบุคลากรใหเปน “คนเกง” นั้น สวนราชการจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ หนาท่ีความรับผิดชอบ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงมุงเนนใหเกิดการพัฒนาในดานตาง  ๆ4 ดาน ไดแก  

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยตรง คือ 1) การพัฒนาความรูความสามารถ (Knowledge) ท่ีจําเปน 
ในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน ความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน และความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน 2) การพัฒนาทักษะ (Skills) ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน และ 3) การพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาชองทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการฝกอบรม เชน  
การพัฒนาตนเอง (Self Development) การสอนงาน (Coaching) การใชระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
การมอบหมายงานเปนโครงการอยางมีความหมาย (Project Assignment) เปนตน ซ่ึงจะทําใหการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกิดประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และตรงกับความตองการของบุคลากร
มากข้ึน โดยใชงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางคุมคาและประหยัด 

4. การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหนวยงานภายใน การสรางเครือขายในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน ท้ังในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
และหนวยงานอ่ืน  ๆในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหเปน “คนดี” และสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีวินัย และสุจริต ตามแนวทาง “7 ป และ 4 ม” โดยแนวทาง “7 ป”  
ไดแก 1) เปนธรรม 2) โปรงใส 3) ปรับปรุงระบบการทํางาน 4) ประสิทธิผล 5) ประหยัด 6) เปดโอกาส และ  
7) เปนตนแบบ สวนแนวทาง “4 ม.”  ไดแก 1) ไมจาย 2) ไมรับ 3) ไมยอม และ 4) ไมเพิกเฉย และมาตรฐานทาง
จริยธรรม 7 ขอ ไดแก 1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 3) กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 4) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ7) 
ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
 แนวทางตามยุทธศาสตรนี้มีเปาประสงคเพ่ือใหบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติงานได
ภายใตสถานการณท่ีมีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานการณตาง 
ๆ ไดแก 1) การปฏิบัติงานทามกลางการเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และสถานการณท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน  
2) บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศดานแรงงาน 3) การพัฒนาทักษะดาน
ภาษาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานภายใตการแขงขันดานแรงงานในเวทีโลก โดยมุงเนนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับ
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ภารกิจดานตางประเทศเปนลําดับแรก และ 4) บุคลากรสามารถวิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรรองรับความกาวหนาในสายอาชีพ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี จําเปนตองมีการวางแผนพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Development Plan – CDP)  ซ่ึงหมายถึง แผนพัฒนาบุคลากรขององคกรหรือสวนราชการท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ี
จัดทําข้ึนอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือใหบุคลากรทราบวา
ตนเองสามารถเติบโตหรือเลื่อนไปดํารงตําแหนงใดไดบาง และจะตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถและประสบการณ 
ในการทํางานอยางไร เพ่ือกาวไปสูตําแหนงนั้น  ๆและการจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession 
Plan) เพ่ือเตรียมผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง (Successor) ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญในองคกรหรือ 
สวนราชการ ยุทธศาสตรนี้ จึงเนนการเตรียมการดานการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร และ
วิธีการพัฒนา ตลอดจนกรอบสั่งสมประสบการณ เพ่ือรองรับ 1) แผนพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Development Plan – CDP) และ 2) แผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เพ่ือเตรียมผูมี
ศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง (Successor) ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญในองคกรหรือสวนราชการดังกลาว 
ในอนาคต 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงคการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา กลยุทธการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 บุคลากรทุกระดับมีความรู ความสามารถ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) สมรรถนะ 
(Competency) ท่ีจํ าเปนในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

K1.1 รอยละของบุคลากรทุกระดับ 

มีความรู ความสามารถท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

S1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 K1.2 รอยละของบุคลากรทุกระดับมีทักษะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 K1.3 รอยละของบุคลากรทุกระดับ 

มีสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

G2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี

จําเปนในการปฏิบัติงาน  

K2 จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ด า น ค ว า ม รู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงาน ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน 

S2 พัฒนาหลักสูตรดานความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

G3 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

มีวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย 

K3 จํานวนชองทางและวิธีการพัฒนา

บุคลากรท่ีหลากหลาย  

S3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยชองทาง
และวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย 

G4 การบูรณาการดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและการมีเครือขายการทํางาน 

K4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา 
บุคลากรท่ีมีการบูรณาการกับเครือขาย 

S4 สงเสริมการบูรณาการดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและการมีเครือขาย 
การทํางาน 



17 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงคการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา กลยุทธการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางให
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

G5 บุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ 
มีจิตสํานึก รักและหวงแหนองคกร มีความ 
ตระหนักถึงการตอสูกับปญหาการทุจริต
หรือพบเห็นการทุจริตในหนวยงานเปน
ภาระ หนาท่ีประการหนึ่งของบุคลากร ไม
เพิกเฉย 

K5.1 รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑ 
การพัฒนาดานธรรมาภิบาล  6 หลัก, 
7 ประการของกระทรวงแรงงาน (7 ป.) และ
มาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้ 
ธรรมาภิบาล 6 หลัก (Good 
Governance) 

1. หลักคุณธรรม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

ธรรมาภิบาล 7 ประการ (7 ป.) (หลักธรรมาภิ
บาลกระทรวงแรงงาน 7 ประการ) 

1. เปนธรรม 
2. โปรงใส 
3. ปรับปรุงระบบการทํางาน 
4. ประสิทธิผล 
5. ประหยัด 
6. เปดโอกาส 
7. เปนตนแบบ 

 
 

S5 เสริมสรางใหบุคลากรภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานยึดหลักธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
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  มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ขอ 
1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 

อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 

3. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและ  
ไมเลือกปฏิบัติ 

7. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและ
รักษาภาพลักษณของทางราชการ 

 

 

K5.2 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับความรู 
ในการเสริมสรางและการปองกันการกระทํา
ผิดวินัย ผานชองทางท่ีหลากหลาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาขีดความ 
สามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

G6 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะดานการ
บริหาร และปฏิบัติงานทามกลางการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และสถานการณ
ท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน 

K6 รอยละของบุคลากรทุกระดับของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสมรรถนะ
ดานการบริหารและปฏิบัติงานทามกลาง 
การเปลี่ยนแปลง ภาวะวกิฤติ และสถานการณ
ท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน 

S6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการ 
บริหารและปฏิบัติ งานทามกลางการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ภ า ว ะ วิ ก ฤ ติ  แ ล ะ
สถานการณท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน 

G7 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะในเชิง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาประเทศดานแรงงาน 

K7 รอยละของบุคลากรทุกระดับของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสมรรถนะ 
ในเชิงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรม ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาประเทศดานแรงงาน 

S7 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเชิง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมให เหมาะสมกับภารกิจ 
นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดานแรงงาน 

G8 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับ
ภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดานภาษา
และความรูท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความ สามารถในการแขงขันของประเทศ 

K8 จํานวนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดานภาษา
และความรูท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

S8 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับภารกิจดานตางประเทศ 
มีทักษะดานภาษาและความรู ท่ีจําเปน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

G9 บุคลากรมีขีดความสามารถในการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและความม่ันคง 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

K9 จํ านวนของบุคลากร ท่ีปฏิบั ติ งาน
เก่ียวของ มีขีดความสามารถในการวิเคราะห
ดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม และความม่ันคงท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

S9 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวของใหมีขีดความสามารถในการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และความม่ันคง 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรรองรับ

แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Development Plan – CDP) 

G10   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการ

พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP) และแผนเสนทางการฝกอบรม 

(Training Roadmap) ท่ีสอดคลองกับ

แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Development Plan – CDP)  

K10 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือรองรับแผนพัฒนาความกาวหนาในสาย

อาชีพ (Career Development Plan – CDP)  

1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

กําหนดหลักสูตรพัฒนาความกาวหนา 

ในสายอาชีพ (Training Roadmap) 

2) จัดทําหลักสูตรฝกอบรมตามแผนเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Training 

Roadmap)  

3) วิพากษหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Training Roadmap) 

4) พัฒนาบุคลากรตามแผนเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Training 

Roadmap) 

5) ติดตาม รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

ตามแผนเส นทางความก าวหน า 

ในสายอาชีพ (Training Roadmap) 

 

 

S10    พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนา
ความก าวหน าในสายอาชี พ  (Career 
Development Plan – CDP) 
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G11 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
ใหมีความพรอมเขาสูตําแหนงทางการ
บริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession 
Plan) 

K11 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตํ าแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสํา คัญ 
(Succession Plan) 
1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสูตํ าแหน ง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ 
(Succession Plan)  

2) จัดทําและออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามแผนการพัฒนาและกรอบ 
สั่งสมประสบการณ เพ่ือเตรียมความพรอม
เขาสูตําแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan)  

3) วิพากษหลักสูตร แผนการพัฒนา และ
กรอบสั่งสมประสบการณ  

4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูตําแหนงทางการบริหาร
และวิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

5) ติดตาม รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ 
(Succession Plan) 

S11 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการ
พัฒนาสําหรับผูท่ีมีศักยภาพสูงใหมีความ 
พรอมเขาสูตําแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 
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บทท่ี 3  :  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
              ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ppยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการฝกอบรม
ขาราชการใหมของ
กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาขาราชการ 
บรรจุใหมใหมีความรูเก่ียวกับ 
กฎ ระเบียบ แบบแผน และ 
การปฏิบัตติน/ปฏิบัติหนาท่ี 
ในฐานะขาราชการท่ีด ี
 

ขาราชการบรรจุใหม 
มีความรู ความสามารถ 
มีทัศนะคติท่ีดี และม ี
ความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี  
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 

1. วางแผน ออกแบบ และปรับปรงุ
หลักสตูรการพัฒนา 
2. ดําเนินการพัฒนาตามแผนและ
หลักสตูรท่ีกําหนด โดยการบรรยาย 
ใหความรู/การแลกเปลีย่นเรยีนรู/ 
การทํางานเปนทีม/การศึกษาดูงาน 
3. การติดตามประเมินผลภายหลัง 
การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247,500     พฤศจิกายน 2563 - 
      กันยายน 2564 
 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ppยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2. โครงการฝกอบรม

หลักสตูรนักบริหาร

แรงงานระดับกลาง 

(นบก.) รุนท่ี 20 ของ

กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือพัฒนาขาราชการใหเปนผูท่ี 

มีศักยภาพ พรอมท่ีจะรับผิดชอบ

ตอหนาท่ีของตนเองและหนาท่ี 

ท่ีสูงข้ึนในอนาคต ตลอดจน 

มีทัศนคติ คานิยม และความสํานึก

รับผดิชอบ โดยยึดหลักคณุธรรม 

จริยธรรม และความโปรงใส 

2. เพ่ือสรางผูนํายุคใหมใหมีความรู 

แนวคิดดานวิชาการ และทักษะ

ดานการบริหาร ตลอดจนเพ่ิมพูน

ประสบการณใหสามารถปรับตัว

ไดทันตอสภาวการณท่ีเปลี่ยนไป 

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม รวมท้ัง

ใชเทคโนโลยี เพ่ือการปรับตัว 

ในการทํางานอยางรูเทาทัน 

3. เพ่ือสงเสรมิการสราง

ความสัมพันธ ความสามคัคีและ

แลกเปลีย่นประสบการณ 

1. ผูเขารับการฝกอบรม

สามารถพัฒนาทักษะ 

สมรรถนะท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และนําความรู 

ท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน 

ตอองคกรและตนเอง 

2. ผูเขารับการฝกอบรม 

มีศักยภาพพรอมท่ีจะ

รับผิดชอบตอหนาท่ี 

ท่ีรับผิดชอบและบทบาท 

ท่ีสูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผูเขารับการอบรมมีการ 

สรางทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณท่ีเปนประโยชน 

ในการปฏิบัติงาน และ 

เกิดเครือขายการทํางาน 

ท่ีมีความเปนหน่ึงเดียวกัน 

การอบรมแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก 

ชวงท่ี 1 อบรมในรูปแบบออนไลน 

ผานวีดิทัศนทางไกล (Video 

Conference) ดวยโปรแกรม ZOOM 

ชวงท่ี 2 อบรมในรูปแบบเขาหองเรียน 

(Classroom) ณ สถานท่ีเอกชน 

ในตางจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

1,240,000 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2563 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                

ppยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

3. โครงการสงเสรมิ 

การจัดการความรู 

ในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรดานแรงงาน 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 

1. เพ่ือสงเสรมินโยบายการพัฒนา

บุคลากรดานการจดัการความรู 

ในองคกรใหมคีวามหลากหลาย 

ท่ัวถึงและตอเน่ือง 

2. เพ่ือกระตุนใหบุคลากร 

ไดเขามามสีวนรวมในการ 

เรียนรูจากประสบการณ 

ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

อยางสม่ําเสมอ 

3. เพ่ือสรางเสริมใหเกิด

วัฒนธรรมการทํางานท่ีม ี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

การถายทอดประสบการณ 

รวมกันของบุคลากร 

อยางสรางสรรค 

จํานวนบุคลากร/องคความรู 

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทํา

แผนการจดัการความรูของ 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการองคความรู

ประจําหนวยงานของสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การถายทอดแลกเปลี่ยนความรู 

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การเลาเรื่อง (Story Telling) 

5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่น 

เรียนรูกับหนวยงานภายนอก เพ่ือถอด 

บทเรียนสูการปฏบัิติ (Best Practice)  

53,600 ธันวาคม 2563 

สิงหาคม 2564 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ppยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 

ดานแรงงาน  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ

กระทรวงแรงงาน และเพ่ือให

บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับ

ไปประยุกตใชในการวิเคราะห 

วิจัยในภารกิจท่ีเก่ียวของ 

ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของ

กระทรวงแรงงานไดรับความรู

ทางวิชาการดานเศรษฐกิจ 

การแรงงาน การวิจัย แปรผล 

และนําเสนองานวิชาการ 

จัดอบรมและเสรมิสรางความรู  

ทางวิชาการดานเศรษฐกิจการแรงงาน 

การวิจัย แปรผล และนําเสนองาน

วิชาการ ใหกับขาราชการและเจาหนาท่ี 

ของกระทรวงแรงงาน 

45,000 พฤษภาคม 2564 

 

กองเศรษฐกิจ

การแรงงาน 

ศูนยวิจัยและ

นวัตกรรม

แรงงาน 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ppยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

5. โครงการสมัมนา 

เชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ี 

พ่ีเลี้ยงอาสาสมัคร

แรงงาน  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

6. โครงการสมัมนา 

เชิงปฏิบัติการบูรณาการ

ภารกิจของกระทรวง

แรงงานสูประชาชน 

ในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจาหนาท่ี 

พ่ีเลี้ยงของสํานักงานแรงงาน

จังหวัดเพ่ือเปนพ่ีเลีย้ง ใหแก

อาสาสมัครแรงงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณ 

 

 

1.เพ่ือใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัดมีแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีชัดเจน 
2.เพ่ือใหแรงงานจังหวัด 
มีการแลกเปลีย่นประสบการณ
การทํางาน แนวทางการแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ี และการบริหาร
จัดการสํานักงานในดานตาง ๆ 

จํานวนบุคคลากรหรือ 

ผูปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของกับอาสาสมัคร

แรงงาน ไดรับความรู  

ความเขาใจ เก่ียวกับ 

งานอาสาสมคัรแรงงานเพ่ิมข้ึน 

 
 
1.ผูเขารวมสัมมนา 
มีความเขาใจแนวทาง 
การขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงแรงงานและ 
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
2. แรงงานจังหวัดสามารถ 
นําผลการประชุมกลุมยอย 
ไปดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 

การบรรยายโดยวิทยากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน และแบงกลุมแลกเปลีย่น
เรียนรูรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
1.การบรรยายเก่ียวกับการขับเคลือ่น
นโยบายกระทรวงแรงงาน และ
แนวทางการปฏิบัติราชการ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.การบรรยายดานงบประมาณ และ
การสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ระหวางประเทศ 
3.การประชุมกลุมยอยเพ่ือกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
อยางเปนรูปธรรม 

445,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

345,600 

2 – 4 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2563   

สํานักตรวจและ
ประเมินผล 

 

กลุมงาน
สนับสนุน

เครือขายและ
ประสานภูมภิาค 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจ 
ในการใหบริการประชาชน 
ดวยระบบ e-Service  
ของกระทรวงแรงงาน 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
ดานแรงงานและพัฒนาทักษะ
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานชองทางออนไลน 
3. เพ่ือซักซอมความเขาใจ 
แนวทางการดําเนินงานและ
เปาหมายการใหบริการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

เจาหนาท่ีพ่ีเลีย้งและเจาหนาท่ี
ศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน ท่ีเขารวมโครงการ  
ไมนอยกวารอยละ 85  
มีความรูความเขาใจในการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
ผานชองทางออนไลน และ 
สามารถนําความรูท่ีไดรับ 
ไปใชในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ       

1. การบรรยายใหความรูเก่ียวกับระบบ 
e-Service ในการใหบริการประชาชน
ของกระทรวงแรงงาน  
2. การบรรยายใหความรูสิทธิประโยชน
ประกันสังคมกรณีตาง ๆ   
3. การบรรยายใหความรูเก่ียวกับ
รูปแบบสื่อประชาสมัพันธผานชองทาง
ออนไลนและฝกปฏิบัติ การจัดทํา 
สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 

312,600 ธันวาคม 2563 
 

สํานักตรวจ 
และประเมินผล 

 

ศูนยบริการ
ประชาชน
กระทรวง
แรงงาน 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

8. โครงการเสริมสราง
สมรรถนะการตอบ 
ขอซักถาม และการให
คําปรึกษาทางโทรศัพท
สายดวนกระทรวง
แรงงาน 1506 
 
 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสายดวน
กระทรวงแรงงาน 1506 และ
เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานมีความรู ความเขาใจ  
ตอบปญหาดานแรงงาน มไีหวพริบ 
แกไขปญหาในการใหบริการ
ประชาชนดวยความถูกตอง 
รวดเร็ว  
2. เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางเครือขายผูปฏิบัติงาน
สายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 
และเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
3. เพ่ือใหผูรับบริการมี 
ความพึงพอใจและไดรับประโยชน
สูงสุดจากการใหบริการของ
กระทรวงแรงงาน 

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน
ไมนอยกวารอยละ 85  
มีความรู ความเขาใจ แนวทาง
ในการตอบขอซักถาม 
ใหคําปรึกษา และแนะนํา 
ดานแรงงานแกประชาชน 
ผานทางโทรศัพทสายดวน
กระทรวงแรงงาน 1506 
ไดอยางถูกตอง ชัดเจน  
 

1. การบรรยายและแบงกลุมฝกปฏิบัติ 
หัวขอการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ในการใหบริการ Call Center 
อยางมืออาชีพ 
2. การบรรยาย หัวขอ การจัดระเบียบ
แรงงานตางดาวในสถานการณ     
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 
3. การบรรยายหัวขอ ระบบ MIS  
สรุปเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
กระทรวงแรงงาน 
4. การบรรยาย หัวขอ การยกระดบั
การใหบริการผานศูนยบริการ  
(Call Center) และสายดวน 
(Hotline)  ตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 
 

62,500 กุมภาพันธ 2564 สํานักตรวจ 
และประเมินผล 

 

ศูนยบริการ
ประชาชน
กระทรวง
แรงงาน 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

9. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรสําคัญ 
ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
(1) โครงการฝกอบรม
หลักสตูรผูตรวจราชการ
ระดับกระทรวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. เพ่ือเสริมสรางองคความรู 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน
สําหรับงานตรวจราชการ เพ่ือให
ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ
ระดับกระทรวงสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเปนการเตรียม 
ความพรอม และเสริมสราง 
ความเขมแข็งในการปฏบัิติงาน
ดานการตรวจราชการ  
ใหสอดคลองกับความคาดหวัง
ของฝายบริหาร และไดรับ 
ความเช่ือถือจากประชาชน 
3. เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอ
การตรวจราชการ รวมท้ังมีการ 

 
 
 
 
 
1. ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรู ความเขาใจ มีทักษะ
และทัศนคติท่ีเหมาะสม 
กับการเปนผูตรวจราชการ 
มืออาชีพ รวมท้ังมีความพรอม 
ในการดํารงตําแหนงบริหาร 
2. มีการสรางเครือขาย 
การตรวจราชการท่ีม ี
ความเขมแข็ง สงผลให 
การปฏิบัติงานดานการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 
รวมท้ังการแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของประชาขน
ในพ้ืนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
1. การเสรมิสรางเครือขายผูตรวจ
ราชการระดับกระทรวง เพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรม ระยะเวลา 3 วัน 
ณ โรงแรมในตางจังหวัด 
2. การเสรมิสรางความรูความเขาใจ 
ในบทบาทหนาท่ีของผูตรวจราชการ 
รวมถึงการเสริมสรางทัศนคติท่ีด ี
ตอการตรวจราชการ และ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ดานการตรวจราชการ โดยเนน 
การอภิปราย การบรรยาย การฝก
ปฏิบัติ ระยะเวลา 10 วัน  
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

136,000.- 

 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2563 - 
เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 

สํานักตรวจ 
และประเมินผล 

กลุมงานตรวจ
ราชการ 

  (ผูรับผิดชอบ) 

 

สํานักงาน 
ปลัดสํานักนายก 

รัฐมนตรี  
( ผูจัด) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสรมิสรางเครือขายการตรวจ
ราชการใหมีความเขมแข็ง 
4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 
ไดศึกษาดูงานหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในประเทศ เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดเทียบเคียงตนแบบ
(Benchmarking) ดานการ
บริหารจดัการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังแลกเปลีย่น
เรียนรู Best Practice เพ่ือนํามา
ปรับใชในการตรวจราชการ 

 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนน
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝกปฏบัิติการตรวจ 
ราชการแบบบูรณาการเพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ในพ้ืนท่ี หรือการดําเนินโครงการ 
ท่ีสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
ณ สถานท่ี/สวนราชการในตางจังหวัด 
พรอมท้ังนําเสนอผลการฝกปฏิบัต ิ
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
จํานวน 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 5 วัน  
ณ พ้ืนท่ีตางจังหวัด   
4. การศึกษาดูงานในประเทศ 
 - การศึกษาดูงานของหนวยงาน
ภาครัฐแลภาคเอกชนในประเทศ 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบดานการบรหิาร
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
แลกเปลีย่นเรยีนรู Best Practice  
เพ่ือนํามาปรับใชในการตรวจราชการ 
ระยะเวลา 4 วัน ณ พ้ืนท่ีตางจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) โครงการฝกอบรม
หลักสตูรผูตรวจราชการ
ระดับกรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ใหแกผูตรวจราชการกรมหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหินาท่ี
ผูตรวจราชการกรม ไดมีความรู
และทักษะในการตรวจราชการ
รวมท้ังการเสริมสราง 
ความเขมแข็งในการปฏบัิติงาน
ตรวจราชการ ใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของฝายบริหาร 
2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 
ไดแลกเปลีย่นความรู และ 
ประสบการณดานการตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู ความเขาใจ มีทักษะ 
รวมท้ังทัศนคติท่ีเหมาะสม 
ตองานตรวจราชการ สามารถ
ปฏิบัติงานดานตรวจราชการ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อน
การตรวจราชการ 
แบบบูรณาการไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการสรางเครือขาย 
การตรวจราชการท้ังในและ
ตางกระทรวง อันจะสงผลให 

- การนําเสนอผลการศึกษาดูงาน/ 
การจัดทํารายงานผลการศึกษาดูงาน 
ฉบับสมบูรณและพิธีปดการฝกอบรม 
พรอมมอบประกาศนียบัตร ระยะเวลา 
2 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
(กิจกรรม สามารถเปลีย่นแปลง 
ตามความเหมาะสม) 
 
1. การเสรมิสรางเครือขายผูตรวจ
ราชการระดับกรม เพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางผูเขารับ 
การฝกอบรม ระยะเวลา 3 วัน 
ณ โรงแรมในตางจังหวัด 
2. การเสรมิสรางความรูความเขาใจ 
ในบทบาทหนาท่ีของผูตรวจราชการ 
และเสรมิสรางทัศนคติท่ีดีตอการตรวจ
ราชการ โดยเนนการบรรยาย 
การอภิปราย ระยะเวลา 10 วัน 
ณ โรงแรมในกรุงเทพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

66,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 

2564 
(ระยะเวลาสามารถปรับ
ไดตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักตรวจ 
และประเมินผล 
กลุมงานตรวจ

ราชการ 
(ผูรับผดิชอบ) 

 
สํานักงาน 

ปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตรี  
( ผูจัด) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                               แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชการตลอดจนเสรมิสราง
เครือขายของผูตรวจราชการกรม
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดมี
โอกาสศึกษาดูงานดานการตรวจ
ราชการในตางประเทศ และ 
นําแนวคิดเทียบเคียงตนแบบ 
(Benchmarking) รวมท้ังทักษะ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจ
ราชการมาปรับใชในการพัฒนา
ระบบการตรวจราชการ 
ในประเทศไทย 
 

การแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
3. มีความพรอมในการ 
ดํารงตําแหนงเชิงการบริหาร 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนน
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝกปฏบัิติการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในโครงการ    
ท่ีสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
ณ สถานท่ี/สวนราชการในตางจังหวัด 
พรอมท้ังนําเสนอผลการฝกปฏิบัตกิาร 
ตรวจราชการแบบบูรณาการ          
รวมระยะเวลา 3 วัน 
4. การศึกษาดูงานดานการตรวจ
ราชการในประเทศเพ่ือนําแนวคิด 
การตรวจราชการมาปรับใชในการ
ตรวจราชการ รวมระยะเวลา 7 วัน 
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น แ ล ะ พิ ธี ม อ บ
ประกาศนียบัตร ระยะเวลา 2 วัน 
(กิจกรรม สามารถเปลีย่นแปลง 
ตามความเหมาะสม) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

(3) โครงการฝกอบรม 
หลักสตูรผูชวยผูตรวจ
ราชการมืออาชีพ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ 
ในเชิงการวิเคราะห การคิด 
เชิงระบบ การคิดเชิงสรางสรรค 
รวมท้ังเสริมสรางความรู 
ในเชิงการบริหารจดัการ  
เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพ
ใหแก ผูชวยผูตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตร/ีผูชวย
ผูตรวจราชการกระทรวง 
ทุกกระทรวง และเจาหนาท่ี 
ท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 
2. เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณ 
ดานการตรวจราชการ รวมท้ัง
การเสริมสรางเครือขายของผูชวย
ผูตรวจราชการและเจาหนาท่ี
สนับสนุนการตรวจราชการ 

1. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
การพัฒนาขีดสมรรถนะในการ
เปนผูชวยผูตรวจราชการ 
ท้ังในเชิงการวิเคราะห การคดิ
เชิงระบบ และเชิงสรางสรรค 
รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูตรวจ
ราชการมืออาชีพ อันจะสงผล
ใหผูเขารับการฝกอบรม
สามารถเปนพลังสาํคัญในการ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีการสรางเครือขาย 
ของผูชวยผูตรวจราชการและ
เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจ
ราชการระหวางกระทรวง 
ซึ่งจะชวยในการสนับสนุน 

1. การเสรมิสรางเครือขายเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรม ระยะเวลา 3 วัน 
ณ โรงแรมในตางจังหวัด 
2. การเสรมิสรางองคความรู 
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  
ความรบัผดิชอบ สรางทัศนคติท่ีด ี
ตอการตรวจราชการ/ประสบการณ 
ในการตรวจราชการ โดยเนน 
การบรรยายและฝกปฏิบัต ิระยะเวลา 
9 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนน
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝกปฏิบัติการตรวจ
ราชการและการเ ขียนรายงานผล 
การตรวจราชการในโครงการท่ีสําคัญ
ตามนโยบายของรัฐบาล ณ สถานท่ี/
ส วนราชการ ในต า งจั งห วัด  ร วม
ระยะเวลา 3 วัน 

83,000 มิถุนายน-สิงหาคม 
2564 

(ระยะเวลาสามารถปรับ
ไดตามความเหมาะสม) 

สํานักตรวจ 
และประเมินผล 
กลุมงานตรวจ

ราชการ 

(ผูรับผดิชอบ) 
 

สํานักงาน 
ปลัดสํานักนายก 

รัฐมนตรี  
( ผูจัด) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 
ไดมโีอกาสศึกษาดูงาน รวมถึง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด และนําแนวคดิในการ
บริหารจดัการมาเทียบเคียงได
(Benchmarking) พรอมนําทักษะ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจ
ราชการ มาปรับใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ กอใหเกิด  
ความสะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

4. ศึกษาดูงาน รวมถึงประชุม 
เชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
และนําแนวคิดในการบริหารจดัการ
มาเทียบเคยีงได (Benchmarking) 
และทักษะตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 
การตรวจราชการ มาปรับใช 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติงานตอไป 
 

(ระยะเวลาสามารถปรับได 
ตามความเหมาะสม) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

10. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการในการ
เตรียมการจดัทํา
งบประมาณรายจาย
ประจําปและแผน 
ปฏิบัติงานประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงแรงงานสามารถจดัทํา
คําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  
ไดตามแนวทางและ 
กรอบระยะเวลาท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด 
2. เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานแผนงานและงบประมาณ 
ไดทราบแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ.2561 - 2580)/ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ/ 
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/ นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายสาํคัญของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

1. แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงแรงงาน   
2. แผนปฏิบัติงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การประชุมทบทวนเปาหมาย 
การใหบริการ ผลผลติ โครงการ/
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธ์ิ และ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก 
การใชจายงบประมาณ เพ่ือจดัทํา 
คําของบประมาณรายจายประจําป 
ของกระทรวงแรงงาน  
2. ประชุมช้ีแจงความสอดคลองภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานตอยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ  นโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงแรงงาน และแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
3. การสรางความเขาใจในภารกิจ 
ของกระทรวงแรงงาน ใหแกสํานัก
งบประมาณ  เพ่ือประโยชนในการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป  

200,000    ตุลาคม 2563   - 
มีนาคม 2564 

กองยุทธศาสตร 
และแผนงาน 

 

กลุมงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

 

 

pยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง p 

 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 3. เพ่ือเตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป 
ท้ังของกระทรวงแรงงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
และแผนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

 4. ประชุมเตรียมการจัดทําแผน 
ปฏิบัติงานประจําปของกระทรวง
แรงงาน /สํานักงานปลดักระทรวง
แรงงาน และแผนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

11. โครงการสนับสนุน

และสรางการม ี

สวนรวมของประชาชน

ในการตอตาน 

การทุจริต “ดวงตา

แรงงาน”  

 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือสรางกลไกการมสีวนรวม
ของประชาชน/ อาสาสมัคร
แรงงาน/สถานประกอบกิจการ 
และผูใชแรงงานในการเปน
เครือขายเฝาระวังในพ้ืนท่ี/ 
ปองกัน และปดก้ันโอกาส 
ในการทุจริต   

-เพ่ือพัฒนาทักษะใหแก
ประชาชนและเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานท่ีเคยผาน
การอบรมดานการปองกัน 
การทุจริตรวมกับกระทรวง
แรงงานใหมีทักษะในการ 
เปนวิทยากรใหสามารถ
ถายทอดความรู และเผยแพร 
ประชาสมัพันธ สรางการรับรู 
ดานการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

 ภาคประชาชนมสีวนรวม
ในการเฝาระวัง/ ติดตาม
ตรวจสอบ/ และปองกัน
การกระทําการทุจรติ 
ของเจาหนาท่ีรัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดอบรมใหความรู 
แกภาคประชาชนและเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานตอตานการทุจริต 
 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาทักษะใหแก
ประชาชนและเครือขายอาสาสมัคร
แรงงานท่ีเคยผานการอบรม 
ดานการปองกันการทุจริตรวมกับ
กระทรวงแรงงาน ใหมีทักษะ 
ในการเปนวิทยากรตัวคูณ 

1,785,600 
 
 

กิจกรรท่ี 1 
ธันวาคม. 2563 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 
 เมษายน 2564 

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตาน 

การทุจริต 



39 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

12. โครงการพัฒนา 
การประเมินคณุธรรม
และความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 
ของกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือยกระดับคาดัชนี
การรับรูการทุจรติ   

- เพ่ือเสริมสรางความรู 
ความเขาใจใหกับขาราชการ  
และเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวง
แรงงานใหสามารถปฏิบัติงานได
ตรงตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
และเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  
- เพ่ือนําขอเสนอแนะจากผล 
การประเมินคณุธรรม และ 
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 
มาปรับปรุงการดําเนินงาน 
เพ่ือยกระดับการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใส 
ในการดําเนินงานในภาพรวม 
ของกระทรวงแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพ  
- เพ่ือใหกระทรวงแรงงาน
สามารถเขารับการประเมิน 

 บุคลากรของกระทรวง
แรงงาน มีความรูความเขาใจ
ตามแนวทางในการขับเคลื่อน  
การทํางานเพ่ือเพ่ิมระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานในแตละ
องคประกอบอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐหรือเอกชน 

108,800 กุมภาพันธ 2564 ศูนยปฏิบัติการ
ตอตาน 

การทุจริต 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 

13. โครงการกระทรวง
แรงงานรวมขับเคลื่อน
ประเทศไทยใหใสสะอาด
ปราศจากการทุจริต 
(Zero Tolerance & 
Clean Thailand) 

คุณธรรมและความโปรงใส 
ตามหลักเกณฑและแนวทาง 
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  
 

-เพ่ือเสริมสรางวินัย ความรู 
ดานกฎหมาย และสราง 
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 
และพระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจาง 
ใหแกบุคลากร รวมถึง 
การนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
ในการปฏิบัติงาน  
- เพ่ือใหการดําเนินการ 
ดานการปองกันปราบปราม 
การทุจริตของกระทรวงแรงงาน 
รวมเปนกลไกขับเคลื่อน 
ประเทศไทยใหใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริต  
 

  
 
 
กระทรวงแรงงาน มีบุคลากร 
ท่ีมีวินัย ไดรบัการปลูกฝง
คานิยมตานการทุจรติ  

 

  
 
 
จัดอบรมเพ่ือเสริมสรางวินัย ความรู
ดานกฎหมาย และปลูกฝงคานิยม
ตอตานการทุจริต 

 
 
 

363,800 

 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2564 

 
 
 

 
ศูนยปฏิบัติการ

ตอตาน 
การทุจริต 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
    (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการสัมมนา 
การยกระดับคณุธรรม
และความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- เพ่ือเสริมสรางความรู 
ความเขาใจใหกับขาราชการ 
และเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เก่ียวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ การจัดเตรียม
ขอมูล เอกสารหลักฐาน และ 
การนําเขาขอมลูผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให
สามารถปรับปรุงการดําเนินงาน 
ไดตรงตามแนวทางการประเมินฯ 
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  
-เพ่ือยกระดับคณุธรรม และ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ใหมีคาคะแนนท่ีสูงข้ึน 
  

ขาราชการและเจาหนาท่ี 
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑไดตรงตาม 
แนวทางการประเมิน 
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

การบรรยายใหความรู ความเขาใจ 
การประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  

28,600 
 

กุมภาพันธ. 2564 ศูนยปฏิบัติการ
ตอตาน 

การทุจริต 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
    (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

15. โครงการสัมมนา
เครือขายงานวิจัย 
ดานแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเผยแพร/ประชาสัมพันธ 
ระบบฐานขอมลูศูนยวิจัยแรงงาน
แหงชาติ 
2. เพ่ือขยายเครือขายงานวิจัย
ดานแรงงาน รวมท้ังการบันทึก
ผลงานวิจัยเขาระบบ และ
สงเสริมใหนําผลงานวิจัย 
ดานแรงงานไปใชประโยชน 
3. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย 
ดานแรงงานท่ีนาสนใจในรอบป 
ท่ีผานมา 
4. เพ่ือเปนเวทีสัมมนาในประเด็น
แรงงานท่ีสําคัญ ซึ่งทําใหได
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
จากวิทยากรและผูเขารวม
สัมมนา อันจะเปนประโยชน 
ในการบริหารจัดการดานแรงงาน 
 
 
 

1. ไดเครือขายงานวิจัย 
ดานแรงงาน ท้ังหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงานและ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  
2. ไดขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการบริหาร
จัดการฐานขอมลูงานวิจัย 
ดานแรงงาน 

- นําเสนอผลงานวิจัยดานแรงงาน 
- เสวนาทางวิชาการดานแรงงาน 
โดยผูทรงคุณวุฒิดานแรงงาน 

70,500      มีนาคม 2564 กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน 

 

ศูนยวิจัยและ
นวัตกรรม
แรงงาน 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

16. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดทําโครงสราง
คาจางเงินเดือน 
ในภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหผูประกอบกิจการ 
ท่ีเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับ
หลักการบริหารโครงสรางคาจาง 
ความสําคญัของการจัดทํา
โครงสรางคาจาง และวิธีการ
จัดทําโครงสรางคาจาง รวมท้ัง 
ฝกปฏิบัติการจดัทําโครงสราง
คาจางของตนเอง และนําความรู
ท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ
ไปจัดทําโครงสรางคาจาง 
ในสถานประกอบกิจการของ
ตนเองไดอยางถูกตอง รวมถึง
สื่อสารใหบุคลากรอ่ืนๆ ในองคกร
ไดรับทราบ เปนการสงเสริม
ความสัมพันธอันดีในองคกร 
และสถานประกอบกิจการ 

จํานวนเจาของสถานประกอบ
กิจการขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) หรือผูแทน
ขององคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของกับการบริหารคาจาง
เงินเดือนขององคกรโดยเปน
ตําแหนงท่ีมีความเขาใจ
ภาพรวมขององคกรท้ังในเรื่อง
โครงสราง/ นโยบาย/ 
การบริหารคาจาง และระบบ
การผลิตขององคกรท่ีเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การบรรยายพรอมฝกภาคปฏิบัต ิ
โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ  และ 
มีประสบการณการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีเน้ือหาวิชา ดังน้ี 
1)  หลักการบริหารคาจาง 
คาตอบแทน และความสําคญั 
ของการบริหารคาจาง 
2)  การตรวจสอบระบบคาจาง 
และคาตอบแทนเพ่ือการพัฒนา 
3)  การจัดทําโครงสรางคาจาง
เงินเดือน 
4)  การทดสอบความเหมาะสม 
ของโครงสรางคาจางเงินเดือน 
5)  การปรับผลกระทบและบรหิาร
งบประมาณ 
6)  การวางระบบคาตอบแทนอ่ืน 
และสวัสดิการ 

113,100 17 – 18 ธันวาคม 563 กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน 

 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

คาจาง 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

17. โครงการสัมมนา

ไตรภาคีทางวิชาการ 

 1. เพ่ือใหไดขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะของไตรภาคีและ 

ผูท่ีเก่ียวของกับแนวทาง 

การเตรียมการรองรับ

สถานการณท่ีจะมผีลกระทบ 

ดานแรงงาน 

  2. เพ่ือใหไดขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการแกปญหาดาน

แรงงาน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ 

ตอความมั่นคงในการทํางาน 

หรือคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน 

ท่ีพิจารณาวาเปนเรื่องสําคัญ 

และควรมีการระดมความคดิ 

จากไตรภาค ี

  3.  เพ่ือใหภาครัฐ ภาคเอกชน

และผูท่ีเก่ียวของ สามารถนํา

ขอเสนอแนะท่ีไดไปกําหนด 

เปนแนวนโยบายการดําเนินงาน 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของไตรภาคีและผูท่ีเก่ียวของ

เก่ียวกับการเตรียมการรองรับ

สถานการณท่ีจะทําใหเกิด 

ผลกระทบดานแรงงาน 

- การบรรยาย 

- การอภิปรายเปนคณะ  

- ตอบขอซักถาม 

 

80,000 มกราคม 2564 กองยุทธศาสตร 

และแผนงาน 

สํานักงาน 
สภาท่ีปรึกษา 
เพ่ือพัฒนา

แรงงานแหงชาติ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

18. โครงการเสริมสราง
สมรรถนะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานในสวนกลาง 
และสวนภูมภิาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 
ไดแลกเปลีย่นเรยีนรู และ 
สามารถใชความรู 
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 
ไปเปนแนวทางในการประยุกต 
ใชงาน เพ่ือเปนการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ได 
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ในสวนกลางและสวนภมูิภาค 
ท่ีไดรับการอบรม สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อบรมหลักสูตร Advance Power  
BI Using DAX  จํานวน 2 รุน 
 

2. อบรมหลักสูตร AI จํานวน 1 รุน 
 

3. อบรมหลักสูตรการสราง และ
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต จํานวน 2 รุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260,000 พฤศจิกายน 2563 - 
เมษายน 2564 

ศูนยเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

กลุมงาน
วางแผน 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

19. โครงการอบรม

หัวหนาสํานักงานแรงงาน

ในตางประเทศ (อทป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหหัวหนาสํานักงาน
แรงงานในตางประเทศ 
ไดรับทราบนโยบาย  แนวทาง 
และบทบาท ในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ของรัฐบาลและ
กระทรวงแรงงาน ภายใต
สถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด - 19 
2) เพ่ือกําหนดแผนงาน 
ดานสงเสริมขยายตลาดแรงงาน
ในตางประเทศของกระทรวง
แรงงานและกําหนดมาตรการ 
ในการใหความคุมครอง 
แรงงานไทยในตางประเทศ 
3) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน  
ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแนวทาง 
การปฏิบัติงานในกระทรวงและ
ขาราชการท่ีประจําการใน
ตางประเทศ    

1) หัวหนาสํานักงานแรงงาน
ในตางประเทศและเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบนโยบาย
และมีความรูความเขาใจ 
ในบทบาทหนาท่ี แนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
กําหนดทิศทาง แผนงาน 
แนวทาง และมาตรการในการ 
ปฏิบัติงานเพ่ือสนองตอบ
นโยบายดานการสงเสริม
รักษา/การขยายตลาดแรงงาน 
และคุมครองสิทธิประโยชน
แรงงานไทยในตางประเทศ 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2) กระทรวงแรงงาน 
มีแผนงานดานการสงเสรมิ
รักษา/ ขยายตลาดแรงงาน 
และคุมครองสิทธิประโยชน
แรงงานไทยในตางประเทศ 
เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1) รับฟงนโยบายการปฏบัิติงาน 
ในตางประเทศจากผูบรหิาร 
2) การบรรยายเก่ียวกับระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน เชน  
การบริหารการเงินการคลังและพัสด ุ
3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปท่ีผานมาของสํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศ 
4) รวมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน
กับหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
กับสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
 
 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากยังมสีถานการณ 
COVID -19  จึงขอปรับรูปแบบ 
การอบรมผานระบบออนไลน   
 
 
 
 

127,300     มถุินายน 2564 สํานักประสาน
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
 

กลุมงาน
ประสาน 

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบรายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม) 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

20. โครงการอบรม 
ท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) 
สํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศ (ทปษ.) 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) 
สํานักงานแรงงานในตางประเทศ
มีความรูเก่ียวกับการจดัทํา
เอกสารการเงิน การคลัง และ
งบประมาณไดอยางถูกตอง 
ตามระเบียบ 

1) ท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) 
สํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศสามารถจัดทํา
เอกสารทางการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ ไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ 
2) ท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) 
สํานักงานแรงงานใน
ตางประเทศ ไดรบัทราบ 
ระเบียบใหมๆ ในการฏิบัติงาน
ดานการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ รวมถึงงานดาน
การจัดซื้อจดัจาง ตามระเบียบ
พัสด ุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1) รับฟงนโยบายการปฏบัิติงาน 
ในตางประเทศจากผูบรหิาร 
2) การบรรยายเก่ียวกับระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน เชน 
การบริหารการเงิน การคลังและพัสด ุ
3) รวมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน
กับหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
กับสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากยังมสีถานการณ 
COVID -19  จึงขอปรับรูปแบบ 
การอบรมผานระบบออนไลน 

96,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2564 สํานักประสาน
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
 

กลุมงาน
ประสาน 

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 
 
 



48 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 

 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

21. โครงการอบรม
ลูกจางช่ัวคราว  
ของสํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศ  
 
 
 

1) เพ่ือใหลูกจางช่ัวคราว 
ในตางประเทศไดรบัความรู 
ความเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑ 
และแนวทางการปฏิบัติงานของ
สํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือใหลูกจางช่ัวคราว 
ในตางประเทศ มีความรู 
ความเขาใจและพัฒนาทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน ไดแลกเปลี่ยน
ความรู ความคดิเห็น และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1) ลูกจางช่ัวคราว 
ในตางประเทศสามารถ 
นําความรูและประสบการณ
จากการอบรมไปปรับใช 
ในการปฏิบัติงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2) ลูกจางช่ัวคราว 
ในตางประเทศ มีแนวคดิ 
และวิธีการทํางานท่ีถูกตอง  
3) ลูกจางช่ัวคราว 
ในตางประเทศ มีความรัก 
ในองคกร และมีสวนรวม 
ในการทํางาน 
 

1) การบรรยายเก่ียวหลักเกณฑ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
เชน ระเบียบการเงินการคลัง 
ระเบียบพัสดุ และสิทธิประโยชน
ตางๆ  
2) การถามตอบ-ปญหา แลกเปลีย่น
เรียนรู ความคิดเห็น และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือ
รวมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน 
กับหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของ
กับสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
 
 
หมายเหตุ อบรมผานระบบออนไลน 
 
 

32,400 
 

มีนาคม 2564 สํานักประสาน
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
 

กลุมงาน
ประสาน 

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 

 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

22. โครงการอบรม
ความรูเศรษฐศาสตร
เบ้ืองตนและการสํารวจ
ภาวะการณมีงานทํา 
ของประชากร (Labour 
Force Survey) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือใหบุคลากรของ 

กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

มีความรูความเขาใจ 

ดานเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

 และสามารถนําไปใชในการ

วิเคราะหและวิจัยสถานการณ 

ดานแรงงานไดดียิ่งข้ึน  

- เพ่ือสรางชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : 

CoP) ท่ีมีองคความรูและ 

มีสมรรถนะในการใชฐานขอมูล

สํารวจภาวะการณมีงานทํา 

ของประชากรของสํานักงาน 

สถิตแิหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เ พ่ื อสร า งสมรรถนะ ให กั บ
บุคลากรของกองเศรษฐกิจ 
การแรงงาน ใหมีความเขาใจ 

ในมาตรฐานสถิติของประเทศ 

- บุคลากรของกองเศรษฐกิจ 
การแรงงานมีความรู 
ดานเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 
และมคีวามเขาใจขอมลู 
การสาํรวจภาวะการณมีงานทํา
ของประชากร 
- บุคลากรสามารถนําความรูท่ีได
จากการอบรมไปใชประโยชน 
ในการวิเคราะหและวิจยั 
ดานเศรษฐกิจแรงงานและ
ยกระดับคณุภาพงานของ 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
- บุคลากรของกองเศรษฐกิจ 
การแรงงานมีความเขาใจ 
ในมาตรฐานสถิติของ 
ประเทศไทย 

- ชวงเชาเปนการบรรยายเพ่ือเสริม
ความรู ในหัวขอเรื่อง “ความรูเบ้ืองตน
ดานเศรษฐศาสตรและการใชขอมูล
ดานแรงงาน” 
- ชวงบายเปนการบรรยายในหัวขอ
เรื่อง “ขอมูลสถิติแรงงานจากการ
สํ า ร วจภาวะการณ มี ง าน ทํ าขอ ง
ประชากร (Labour Force Survey)” 
 
 
 
 
 
 
 

8,744 13 มกราคม 2564 กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน 

 

กลุมงาน
นโยบาย
เศรษฐกิจ
แรงงาน 
มหภาค 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

23. การอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพตัวแบบ 
จําลองระบบเตือนภัย
ดานแรงงาน ป 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เ พ่ื อ ใ ห บุ ค ล า ก ร ข อ ง ก อ ง
เศรษฐกิจการแรงงานไดมีความรู
ความเขาใจในระบบเตือนภัย 
ดานแรงงานมากข้ึน ตลอดจน 
มีความรูพ้ืนฐานดานเศรษฐมิต ิ
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชงาน
แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย 
ดานแรงงานตอไป 
- เ พ่ื อ ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ข อ เ สนอแนะ  และแนวทา ง 
จากผู ใ ช ง านระบบ เตื อนภั ย 
แ ล ะ ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ ท่ี มี ค ว า ม รู
ความสามารถเรื่องแบบจําลอง 
ทาง เศรษฐมิ ติ และทางด า น
เศรษฐกิจการแรงงาน ในการพัฒนา
ปรับปรุงแบบจําลองการเตือนภัย 
ดานแรงงานของระบบเตือนภัย 
ดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน ทําใหผลการคาดการณ 

- บุคลากรของกองเศรษฐกิจ 
การแร งงานมีความรู และ 
ความเขาใจดานเศรษฐมิต ิ
และระบบเตือนภัยดานแรงงาน 
สามารถใชงานระบบเตือนภัย 
ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
รวมถึงมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
แบบจําลองในอนาคต 
- ไดแบบจําลองการเตือนภัย 
ดานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถแจงเตือนเหตุการณ
วิกฤตดานเศรษฐกิจการแรงงาน 
และ ช้ี นํ า ภ า วะ เ ศ รษฐ กิ จ 
ก า ร แ ร ง ง า น ท่ี จ ะ เ กิ ด ข้ึ น 
ในอนาคตไดอยางแมนยําและ
ทันตอเหตุการณมากข้ึน 

1. กิจกรรมท่ี 1 การจัดอบรม 
เชิงวิชาการ ครั้งท่ี 1/2564  
    - วันท่ี 1 เปนการอบรมเชิงวิชาการ
ความรู พ้ืนฐานดานเศรษฐมิติและ
แบบจําลองท่ีใช ในระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน 
    - วันท่ี 2 เปนการอบรมเชิงเทคนิค
ดานเศรษฐมิติและแบบจําลองเศรษฐกิจ 
ท่ีใชในระบบเตือนภัยดานแรงงาน 
2. กิจกรรมท่ี 2 การจัดอบรมระบบ
เตือนภัย ครั้งท่ี 2/2564 
     - วันท่ี 1 เปนการอบรมเชิงความรู
เก่ียวกับระบบเตือนภัยดานแรงงาน 
การใชงานระบบเตือนภัย ทฤษฎีและ
แบบจําลองทางเศรษฐมิติท่ีใชในการ
ออกแบบและกระบวนการในการ
จัดทําระบบเตือนภัย 

55,400 - ครั้งท่ี 1/2564  
 28 - 29 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

- ครั้งท่ี 2/2564 
  16 - 17 มีนาคม 2564 

กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน 

 

กลุมงาน
นโยบาย
เศรษฐกิจ
แรงงาน 
มหภาค 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 จากแบบจําลองฯ สามารถช้ีนํา

ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตไดอยางแมนยํา

และทันตอเหตุการณมากข้ึน 

- เ พ่ื อ ใ ห ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
กระทรวงแรงงานมีฐานขอมูล
ดานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน เกิดความเช่ือมั่นในการ 
นํ า ข อ มู ล ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
การแรงงานไปใชประ โยชน 
ในดานตางๆ และสามารถนํา 
ขอมู ล เหล า น้ี มาประยุ กต ใ ช 
ไดอยางแพรหลาย ท้ังในภาครัฐ 
ภ าค เ อก ชน  แล ะ เ ค รื อ ข า ย
พันธมิตรดานวิชาการตาง ๆ 
ของกระทรวงแรงงาน นําไปสู
ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ป ญ ห า 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
อยางตรงจุดและทันตอเหตุการณ 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลง 
 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 25564 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบสัมมนาและฝกอบรม) 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ 

 

งบประมาณ 
   (บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 - เพ่ือใหการออกแบบนโยบาย
และมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
การแรงงาน อยูบนพ้ืนฐาน 
เชิงวิชาการและขอมูล 
เชิงประจักษท่ีผานการวิเคราะห
ตามหลักการและทฤษฎีท่ีถูกตอง 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

          รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนา 
          ทรัพยากรบุคคล (Key Performance Indicator – KPI) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมขาราชการใหมของกระทรวงแรงงาน  
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. รุนละ 10-15 คน ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
            การปฏิบัติงานและผานเกณฑการฝกอบรมตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
เปาหมาย : ขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ เขารับการอบรม  
               จํานวน 2 รุนตอป  รุนละ 10-15 คน   
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
     ขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ตองเขารับ 
การฝกอบรมตามระยะเวลาและเกณฑการประเมินผลตามท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตร โดยมีเกณฑการผาน 
การฝกอบรม ดังนี้ 
               1. มีระยะเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90  
               2. คะแนนประเมินผลรวมไมต่ํากวา 80 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดวย 
                  - ภาคทดสอบความรูทางวิชาการ 30 คะแนน 
                  - ภาคปฏิบัติ : กิจกรรมกลุมและรายงานกลุม  70 คะแนน 
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนนบัของขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. ท่ีผานเกณฑการฝกอบรม 
                                    ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในหลักสูตร 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลโครงการฝกอบรมขาราชการใหมของกระทรวงแรงงาน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุนท่ี 20  
                       ของกระทรวงแรงงาน 
 
ตัวช้ีวัด  : รอยละของบุคลากรระดับชํานาญการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดรับการพัฒนาทักษะ  
                        และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและในบทบาทท่ีสูงข้ึนได 
                       อยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมาย : ขาราชการระดับชํานาญการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ียังไมเคยผานการฝกอบรม 
                       หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง หรือหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันมากอน  
                       หนวยงานละ 10 คน รวมจํานวน  50 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : 
            ผลผลิต : 
 1) ผูเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง รุนท่ี 20 
ของกระทรวงแรงงาน เขารับการอบรมตัง้แตตนจนจบการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของการฝกอบรม  
                       2) ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการอบรม โดยมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
 ผลลัพธ :  
  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนขาราชการระดับชํานาญการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ียังไมเคยผาน   
                                   การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง หรือหลักสูตรท่ีมีลักษณะ 
                                   เชนเดียวกันมากอน  หนวยงานละ 10 คน  รวมจํานวน 50 คน 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุนท่ี 20  
                            ของกระทรวงแรงงาน 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 

                       --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Key Performance Indicator – KPI)    

_______________________________________________________________________ 

 

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการจัดการความรูในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน ประจําป 
                 งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด : จํานวนบุคลากร / องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย : 425 คน/ 4 องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากรเขารวมกิจกรรม / องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานท่ีมีการแลกเปลี่ยน 

                        เรียนรู 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม/ องคความรูท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลกิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการความรูในการบริหารจัดการ 
                           ยุทธศาสตรดานแรงงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 

                    --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI 

 

 

 

ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานแรงงาน 

ตัวช้ีวัด :   จํานวนผูเขารวมการอบรมเสริมสรางความรูทางวิชาการดานเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล 

              และนําเสนองานวิชาการ 

เปาหมาย :  50 คน 

อธิบายตัวช้ีวัด : ขาราชการและเจาหนาท่ีของกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการอบรมเสริมสรางความรู 

                    ทางวิชาการดานเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และนําเสนองานวิชาการ 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนนับขาราชการและเจาหนาท่ีของกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการอบรม 

                                   เสริมสรางความรูทางวิชาการดานเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และ 

                                  นําเสนองานวิชาการ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากขาราชการและเจาหนาท่ีของกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการอบรม 

                           เสริมสรางความรูทางวิชาการดานเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และนําเสนอ 

                           งานวิชาการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน 

 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ประจําปงบประมาณ 

                   พ.ศ. 2564 

 

ตัวช้ีวัด : จํานวนบุคคลากรหรือผูปฏิบัติงานในหนาท่ีที่เก่ียวของอาสาสมัครแรงงานเขารวมโครงการ  

            สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
เปาหมาย :  76  จังหวัด   
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนบุคคลากรหรือ ผูปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอาสาสมัครแรงงาน 
                     ท่ีเขารวมโครงการฯ     
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนบุคคลากรหรือ ผูปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีเก่ียวของอาสาสมัคร 
                                แรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ  ตอจํานวนเปาหมายของโครงการฯ 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีเก่ียวของอาสาสมัครแรงงาน 
                        ท่ีเขารวมโครงการฯ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงตรวจและประเมินผล  กลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค 
                 

                  

                      --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Key Performance Indicator - KPI) 
_______________________________________________________________________ 

 

ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
 
ตัวช้ีวัด : ผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานและแนวทาง 
               การปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เปาหมาย :  จํานวนท้ังสิน้ 100 คน ประกอบดวย  
                1. ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ขาราชการและเจาหนาท่ีสวนกลาง 

 ท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับงานดานภูมิภาค จํานวน 90 คน 
                2. ประธาน แขกผูมีเกียรติ/เจาหนาท่ี/วิทยากร และผูสังเกตการณ จํานวน 10 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด  : รอยละ 80 ของความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ 
 
สูตรการคํานวณ  :  แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ขาราชการและเจาหนาท่ีสวนกลางท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับ 

 งานดานภูมิภาคผานการฝกอบรมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  รายงานผลการฝกอบรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค 
 

                                    --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
 

ตัวช้ีวัด : เจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงและเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ จํานวนไมนอยกวา 
            รอยละ 85 มีความรู ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน จากแบบทดสอบ 
            (Pre-test/Post-test) 
 
เปาหมาย : เจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงและเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน 126 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : เจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงและเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 
                               ไมนอยกวารอยละ 85 มีความรู ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 
                         เพ่ิมมากข้ึน จากแบบทดสอบ (Pre-test/  Post-test)  
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนไมนอยกวารอยละ 85 ของผูท่ีเขารวมโครงการ  
                                     A = B x 85 
                                         100 
A คือ จํานวนเจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงและเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ ฯ ท่ีมีความรู 
ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนเพ่ิมมากข้ึน 
 
B คือ จํานวนเจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงและเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปผลจากแบบทดสอบ (Pre-test/Post-test) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  
                 
 

                       --------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 

 



61 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสมรรถนะการตอบขอซักถาม และใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสายดวน 
                 กระทรวงแรงงาน 1506 
 

ตัวช้ีวัด : ผูเขารับการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 85 มีความรู ความเขาใจ แนวทางในการตอบ 
             ขอซ ักถาม  ให คําปรึกษา และแนะนําดานแรงงานแกประชาชน ผานทางโทรศัพทสายดวน 
               กระทรวงแรงงาน 1506 ไดอยางถูกตอง ชัดเจน จากแบบทดสอบ (Pre-test/Post-test) 
 
เปาหมาย : เจาหนาท่ีปฏิบัติงานสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506และเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
               ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 35 คน  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ผู เขารับการฝกอบรม ไดแก เจาหนาท่ีปฏิบัติงานสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506  
                                  และเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
                           ไมนอยกวารอยละ 85  มีความรู  ความเขาใจ แนวทางในการตอบขอซักถาม 
                           ใหคําปรึกษา และแนะนําดานแรงงานแกประชาชน ผานทางโทรศัพทสายดวน 
                           กระทรวงแรงงาน 1506 ไดอยางถูกตอง ชัดเจน จากแบบทดสอบ (Pre-test/Post-test) 
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนไมนอยกวารอยละ 85 ของผูท่ีเขารวมโครงการ 
                                    A = B x 85 
                                        100 
A คือ จํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 และเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ท่ีมีความรู ความเขาใจ แนวทางในการตอบขอซักถาม ใหคําปรึกษา 
และแนะนําดานแรงงานแกประชาชน ผานทางโทรศัพทสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 ไดอยางถูกตอง 
ชัดเจน 
 
B คือ จํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 และเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปผลจากแบบทดสอบ (Pre-test/Post-test) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  
                 
 

                      --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

ช่ือโครงการ :   - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง  ประจําปงบประมาณ 2564 
  - โครงการฝกอบรมหลักสตูรผูตรวจราชการระดับกรม ประจําปงบประมาณ 2564 
  - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ 2564 

ตัวช้ีวัด :    1. จํานวนบุคลากรเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ จํานวน 3 หลักสูตร  
                        เปนไปตามกรอบและระยะเวลาตามท่ีโครงการกําหนด 
  2. รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ จํานวน  
                        3 หลักสตูร มีผลการประเมินความรูผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

เปาหมาย : - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง  ประจําปงบประมาณ 
    จํานวน 2 คน 
  - โครงการฝกอบรมหลักสตูรผูตรวจราชการระดับกรม ประจําปงบประมาณ... 
    จํานวน 1 คน 
  - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ... 
    จํานวน 1 คน 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากรดานการตรวจราชการ ประกอบดวย ผูตรวจราชการกระทรวง ผูอํานวยการ
สํานักตรวจและประเมินผล และผูสนับสนุนการตรวจราชการ เขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจ
ราชการตามโครงการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมีผลการประเมินความรูผานตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  
1. จํานวนบุคลากรท่ีไดเขารับการฝกอบรมดานการตรวจราชการ จํานวน 3 หลักสูตร 

                 เปนไปตามกรอบและระยะเวลาตามท่ีโครงการกําหนด  
 

                      2. รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมดานการตรวจราชการ จํานวน 3 หลักสูตร 
                                 มีผลการประเมินความรูผานตามเกณฑท่ีกําหนด X 100 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : การแจงเอกสารการรับสมัครบุคลากรดานการตรวจราชการจากสํานักงาน 
ปลัดสําน ักนายกรัฐมนตรี นําเรียนปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือขออนุมัติบุคคลและอนุมัติคาอบรม 
ความสอดคลองของระยะเวลาของโครงการและบุคลากร ท่ีสามารถเขารวมไดในชวงเวลาท่ีกําหนด  และ 
ผานเกณฑการประเมิน โดยมีประกาศผูผานการฝกอบรมจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวมจํานวน 
3 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง  2) โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูตรวจราชการระดับกรม 3) โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ และดําเนินการ
โดยกลุมงานตรวจราชการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  - ดําเนินการโดย (ฝายบริหาร) กลุมงานตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล 

   - สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูจัดโครงการฯ 

                        --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
                  และแผนปฏิบตัิงานประจําป 
 
 

ตัวช้ีวัด : จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  
            ไดรับความรูความเขาใจในการจัดทําคําของบประมาณรายรายประจําปงบประมาณตามแนวทาง 
            ของสํานักงบประมาณ รวมท้ังนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และสามารถ 
            ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณท่ีสอดคลองกับแนวทางและนโยบายดังกลาว ไดตามระยะเวลา 
            ท่ีกําหนด ตลอดจนมีความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของกระทรวงแรงงาน 
            และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
เปาหมาย :  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
             และผูมีสวนเก่ียวของ  จํานวน 80 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากรผูปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  
                        ตองเขารับการประชุมสัมมนาตามระยะเวลาท่ีไดกําหนด  
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณของหนวยงาน 
                                   สังกัดกระทรวงแรงงานเขารับการประชุมสัมมนาระยะเวลาท่ีไดกําหนด  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  รายงานการประชุมและรายงานผลการสัมมนาประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองยุทธศาสตรและแผนงาน  กลุมงานแผนงานและงบประมาณ   
                 

 
 

                 --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator –KPI) 

_______________________________________________________________________ 

 
ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต  
                 “ดวงตาแรงงาน” 
 
ตัวชี้วัด : จํานวนเครือขายอาสาสมัครแรงงานและภาคประชาชนเขารวมกิจกรรม  
 
เปาหมาย : 330 คน  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนเครือขายอาสาสมัครแรงงานและภาคประชาชนเขารวมโครงการ หมายถึง  
                        อาสาสมัครแรงงานและประชาชนท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนและสรางการมีสวนรวม 
                        ของประชาชนในการตอตานการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากอาสาสมัครแรงงานและประชาชนท่ีเขารวมโครงการสนับสนุน 
                           และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”  
ท้ังในกิจกรรมท่ี 1 : การจัดอบรมใหความรูแกภาคประชาชนและเครือขายอาสาสมัครแรงงานตอตาน 
                        การทุจริต   
และกิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาทักษะใหแกประชาชนและเครือขายอาสาสมัครแรงงานท่ีเคยผานการอบรม 
                       ดานการปองกันการทุจริตรวมกับกระทรวงแรงงาน ใหมีทักษะในการเปนวิทยากรตัวคูณ  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
 

 

                    --------------------------------------- 
 
 
 
 
 



65 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator –KPI) 

_______________________________________________________________________ 

 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน  
                  เพ่ือยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต  

ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ  

เปาหมาย : 70 คน  

คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ 
                        พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวง 
                        แรงงาน เพ่ือยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต  

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ท่ีเขารวม 
                           โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ 
                           กระทรวงแรงงาน  เพ่ือยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

   
                --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator –KPI) 

_______________________________________________________________________ 

 

ช่ือโครงการ : โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาดปราศจากการทุจริต  
                  (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการกระทรวงแรงงาน 
            รวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

เปาหมาย : 110 คน  

คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการ กระทรวง 
                         แรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance  
                         & Clean Thailand)  

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวม 
                           โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาดปราศจากการทุจริต  
                           (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
 

              --------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



67 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator –KPI) 

_______________________________________________________________________ 

ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสานักงาน  
                  ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการสัมมนาการยกระดับ 
            คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํป 
            งบประมาณ พ.ศ. 2564  

เปาหมาย : 60 คน  

คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมโครงการสัมมนา 
                         การยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง  
                         แรงงาน  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวม  
                           โครงการฯ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
 
 

                --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator –KPI) 

 

 

ช่ือโครงการ :  โครงการสัมมนาเครือขายงานวิจัยดานแรงงาน  

ตัวช้ีวัด :  จํานวนผูเขารวมการสัมมนาเครือขายงานวิจัยดานแรงงงาน  

เปาหมาย :  60 คน 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากร/เครือขายงานวิจัยดานแรงงาน ท้ังหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

                    และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนบุคลากร/เครือขายงานวิจัยดานแรงงาน ท้ังหนวยงานภายในสังกัด 

                                   กระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ท่ีเขารวมการสัมมนา 

                                   เครือขายงานวิจัยดานแรงงาน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากบุคลากร/เครือขายงานวิจัยดานแรงงาน ท้ังหนวยงานภายในสังกัด  

                           กระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ท่ีเขารวมการสัมมนาเครือขาย 

                           งานวิจัยดานแรงงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน 

                  

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 

ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน 
 

ตัวช้ีวัด : จํานวนบุคคลภายนอกเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําโครงสรางคาจาง 
            เงินเดือนในภาคเอกชน 
 

เปาหมาย : 40 คน 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคคลภายนอก หมายถึง เจาของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม   
                         (SMEs) หรือผูแทนขององคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารคาจางเงินเดือน 
                         ขององคกรโดยเปนตําแหนงท่ีมีความเขาใจภาพรวมขององคกรท้ังในเรื่องโครงสราง 
                         นโยบาย การบริหารคาจาง และระบบการผลิตขององคกร 
 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนของบุคคลภายนอกท่ีเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา 
                                    โครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปการติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชนหลังเสร็จสิ้นโครงการสัมมนา 
                            เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สํานักงานคณะกรรมการคาจาง 
                 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Key Performance Indicator – KPI) 

 

ช่ือโครงการ :   โครงการสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัด : ๑. ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในภาพรวมของการสัมมนา ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

            ๒. จํานวนผูเขารวมการสัมมนาไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

                และขอเสนอแนะตอกระทรวงแรงงาน 

เปาหมาย : ผูแทนภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ผูแทนองคกรนายจาง ผูแทนองคกรลูกจาง นักวิชาการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา NGOs และสื่อมวลชน 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : จัดการสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการตามระยะเวลาและคาใชจายท่ีกําหนด 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : ๑. ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในภาพรวมของการสัมมนา ไมนอยกวา         

           รอยละ ๘๐ 

      ๒. ผูเขารวมการสัมมนามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไมนอยกวารอยละ ๘๐  
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

                      

                        --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

        (Key Performance Indicator - KPI)  

           

ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง 

                  แรงงาน  ในสวนกลางและสวนภูมิภาค       

ตัวช้ีวัด : จํานวนบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 5 รุน 

            รวม 150 คน ไดรับความรู ความเขาใจ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนําไปประยุกตใช 

            ในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ    

เปาหมาย : บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงแรงงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 5 รุน  

               รวม 150 คน          

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  กลุมเปาหมายเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 มีความรู ความเขาใจ 

                         ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนําไปประยุกตใช เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                         อยางมีประสิทธิภาพ         

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปรายงานผลการฝกอบรม ประจําป       

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กลุมงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 

                           --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมหัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศ  (อทป.)  
 
ตัวช้ีวัด    :  รอยละของหัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  
 
เปาหมาย :  จํานวน 20 คน ดังนี้  
                1. อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน)  สํานักงานแรงงานในตางประเทศ จํานวน 12 คน  
                2. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานสํานักงานแรงงานในตางประเทศ จํานวน 8 คน  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนหวัหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศเขารับการอบรมรอยละ 90 
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนหัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม x 100  
                                 จาํนวนหัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีประจําการ ณ วันท่ีจัดอบรม 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  จํานวนนับหัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ กลุมงานประสานความรวมมือ 
                              ระหวางประเทศ 

 

                                    

                                               --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ  (ทปษ.) 
 
ตัวช้ีวัด    :  รอยละของท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ ไดรับการพัฒนา 
                เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  
 
เปาหมาย :  จํานวน 20 คน ดังนี้  
                1. ท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศจํานวน 10 คน  
                2. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานสํานักงานแรงงานในตางประเทศจํานวน 10 คน  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน)  สํานักงานแรงงานในตางประเทศ เขารับการอบรม 
                        รอยละ 90 
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : 
                 จํานวนท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม  x 100  
           จํานวนท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีประจําการ ณ วันท่ีจัดการอบรม 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  จํานวนนับท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ กลุมงานประสานความรวมมือ 
                               ระหวางประเทศ 

                                                                                                                      

                     --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ  
 
ตัวช้ีวัด    :  รอยละของลูกจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ ไดรับการพัฒนา 
                เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  
 
เปาหมาย :  จํานวน 50 คน ดังนี้ 
                1. ลูกจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ จํานวน 40 คน 
                2. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานสํานักงานแรงงานในตางประเทศ จํานวน 10 คน  
  
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนลกูจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ เขารับการอบรมรอยละ 90 
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :   
                          จํานวนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม  x 100  
                                           จํานวนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  จํานวนนับลูกจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ  กลุมงานประสานความรวมมือ 
                               ระหวางประเทศ 

 

                            

                         --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการอบรมความรูเศรษฐศาสตรเบื้องตนและการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร  
                 (Labour Force Survey) 

ตัวช้ีวัด : ผูเขารวมอบรมภายในกองเศรษฐกิจการแรงงานไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
            การปฏิบัติงาน 
 
เปาหมาย : ขาราชการและเจาหนาท่ีกองเศรษฐกิจการแรงงานและผูท่ีเก่ียวของ  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ขาราชการและเจาหนาท่ีของกองเศรษฐกิจการแรงงานท่ีเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                        ความรูเบื้องตนของเศรษฐศาสตรเบื้องตน ซ่ึงเปนทฤษฎีพ้ืนฐานทางสถิติท่ีสามารถ 
                        นําไปใชการวิเคราะหและวิจัยสถานการณดานแรงงานได  
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนผูเขารวมโครงการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปและรายงานผลการอบรมโครงการ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
                 
 
 

                     --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : การอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพตัวแบบจําลองระบบเตือนภัยดานแรงงาน ป 2564 
 
ตัวช้ีวัด : ผูเขารวมอบรมภายในกองเศรษฐกิจการแรงงานไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
            การปฏิบัติงาน 
 
เปาหมาย : ขาราชการและเจาหนาท่ีกองเศรษฐกิจการแรงงานและผูท่ีเก่ียวของ 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ขาราชการและเจาหนาท่ีของกองเศรษฐกิจการแรงงานท่ีเขาอบรมไดมีความรูความเขาใจ 
                         แนวคิดพ้ืนฐานท่ีควรทราบของแบบจําลองทางเศรษฐมิติ แบบจําลองสมการถดถอย 
                         อยางงาย การทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยเชื่อถือได การพยากรณ 
                         แบบจําลอง สมการถดถอยเชิงพหุ และฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
                        STATA  อันจะเปนประโยชนตอการใชงานและพัฒนาระบบเตือนภัยดานแรงงานตอไป 
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนผูเขารวมโครงการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปและรายงานผลการอบรมโครงการ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค                 

 
 

                        --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

บทท่ี 4  :  การนําแผนปฏิบัติการฯ ไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม
รายงานผล 

 
การนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไปสูการปฏิบัติ 

 เพ่ือใหหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  จึงกําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1) จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ไปสูการปฏิบัติ 

2) กําหนดหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหรับผิดชอบการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดอยางชัดเจน เพ่ือชวยการปฏิบัติและไมซํ้าซอนกัน 

3) กําหนดตัวชี้วัดภาคบังคับในระดับสํานัก/ศูนย/กอง ใหสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาตามแผนฯ  
ท่ีกําหนด 

4) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเผยแพร และประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในทุกชองทางการสื่อสาร เชน การจัดพิมพ 
เปนรูปเลม และเผยแพรผานเว็บไซต เปนตน 

5) ผูบริหารระดับสูงชี้แจง สื่อสาร แผนฯ ไปสูผูบังคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ ตามลําดับชั้น เพ่ือยืนยัน
เจตนารมณการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ  

6) หนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของกับการดําเนินงานตามแผนฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ และวิธีการ
ดําเนินการ ตามรูปแบบโครงการท่ีถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน 

7) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรติดตามการดําเนินงาน รวบรวมขอมูล และรายงานผลไปยัง
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  

8) ผูบริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดยผานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และเก่ียวของ หากการดําเนินการพัฒนาไมเปนไปตามแผนฯ ควรหาทางแกปญหา 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

การติดตามและรายงานผล 
 เพ่ือใหการติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีไดกําหนดไว 
ให ดํ าเนิ นงานอย างมีประสิทธิ ภาพ จึ งควรดํ าเนิ นการติ ดตามความก าวหน าและรายงานผลไปยั ง 
ผูบริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้  หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
งบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป 
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