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คำนำคำนำ  
 

        แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำข้ึนมาเพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานดานการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 

– 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสถานการณ           

ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร                

ทรัพยากรบุคคล เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลาในการดำเนินงานและผูรับผิดชอบ 

พรอมท้ังกำหนดแผนงาน/โครงการท่ีตองดำเนินการในแตละปงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยมีเปาหมาย

สูงสุดท่ีสอดคลองตามวิสัยทัศนของแผนดังกลาว คือ “บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพ มุงสูองคกรท่ีมี

ขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนและเปนกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหแกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสรางระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล

สำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
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บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร  
 

 

สำนั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดทำแผนปฏิ บั ติการด านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ               

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ตามแนวทาง HR Scorecard ของสำนักงาน ก.พ.            

เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป                

(พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)            

จึงเปนแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานในระดับตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนของสำนักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน และมีการทบทวนแผนใหสอดคลองและทันกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน

และอนาคต กำหนดเปนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี ้
 

ตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ไดกำหนดวัตถุประสงคเพื่อใหสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแผนปฏิบัติการ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปท่ีมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) และวิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ

“บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพมุงสูองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” รวมท้ัง

ไดกำหนดพันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 รายการ และประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Strategic Imperatives) ไว 6 รายการ ดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  

3. การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในองคกร 

4. การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดวินัย 

5. การส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 6 รายการ มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน และ

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แตละประเด็นยุทธศาสตร ไดนำมากำหนด

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) และตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก (Key 

Performance Indicators – KPIs) ตลอดจนคาเปาหมายรายปงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ

ดำเนินการประจำปงบประมาณ เพื่อนำไปสูความสำเร็จ ตลอดจนกำหนดแนวทางการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลไวอยางชัดเจน 
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บทที่ 1 บทที่ 1   

บทนำบทนำ  

  
 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดเปลี่ยนบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสวนราชการ โดยมุงเนนการกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดำเนินการเองไดภายใต

หลักเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ อำนาจหนาท่ี และยึดหลักสำคัญคือ หลักคุณธรรม 

สมรรถนะ ผลงานและหลักการกระจายอำนาจใหบุคลากรในองคกรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหขาราชการของสวนราชการ

มีความรอบรู รูลึก และเปนแรงผลักดันใหการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

รวมถึงยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท้ังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(พ.ศ. 2562 – 2565) ตามแนวทาง HR Scorecard ของสำนักงาน ก.พ. เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน          

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสนับสนุนการดำเนนิงาน

ของหนวยงานในระดับตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และจะตอง

มีการทบทวนแผนใหสอดคลองและทันกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคตเปนประจำทุกป  

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจ

ดานแรงงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลสำเร็จ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

เพ่ือใหสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล           

ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
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กกระระบวบวนการดำเนินการนการดำเนินการ  

 1. วิเคราะหขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจำเปน เพ่ือนำมาจัดทำรางแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

2. ทบทวนและจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ขอความเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. นำเสนอแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขอความเห็นชอบแผนฯ ตอผูบริหาร  

6. เผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน           

เพ่ือทราบและเปนแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรของตนใหเปนไปตามทิศทางของแผนฯ ตอไป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองตอความตองการ

ของบุคลากรในหนวยงานและนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 บทที่ บทที่ 2 2   

การศึกษานโยบาย การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  และแผนและแผนที่เที่เ ก่ียก่ียวขวของกับองกับ  

การการบริหารบริหารทรัพยาทรัพยากรบุคคลกรบุคคล  ของของสำนกังานปลัดกระสำนกังานปลัดกระทรวงแรงงานทรวงแรงงาน 

 
 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ ไดศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังตอไปนี้  

1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

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

(ฉบับทบทวน) 

4. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 -2564)  

5. แผนพัฒนาองคกรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 หมวด 5 

การมุงเนนบุคลากร 

6. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 

7. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

8. แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

9. ภารกิจและโครงสรางของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

10. อัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ภาพท่ี 1 แผนผังความเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ กับแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. ยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 22556611  ––  22558800))  

 “ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)” มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงมีเปาหมายของประเทศ

ไทยในป 2580 คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ำนอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัยตื่นรู

และเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะ และทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจ

ท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย 

พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยู     

บนฐานของการใชนวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคม

ประกอบการมีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐาน

การผลิตและบริการท่ีสำคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ 

และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ

อัจฉริยะมาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม ๆ 

เพ่ือนำประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 

 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปนจะตอง   

มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน

ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงยุทธศาสตรท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยยุทธศาสตรท่ี 6 มุงเนนใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง            

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล         

กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ และเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ไดแก (3) การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แผนแผนแมบทภายใตยุทธศาสแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตรชาติติ  (พ.ศ. (พ.ศ. 22556611  ––  22558800))  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร

ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซ่ึงไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร 

และการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมท่ีเก่ียวของ

ของแผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซ่ึงแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป รวมท้ัง 

กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปน

กรอบในการดำเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกำหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบดวย (1) ความม่ันคง (2) การตางประเทศ 

(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต (5) การทองเท่ียว (6) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

(7) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(12) การพัฒนาการเรียนรู (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม 

(16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน (19) การบริหาร

จัดการน้ำท้ังระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ท้ังนี้ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ประเด็น 

(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐ

เปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนำ และมีความรูความสามารถ

ในการทำงานรับใชประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และประเด็น (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ มีเปาหมายหลักเพ่ือใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม

แยกแยะประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสำนึกและ

คานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต 

พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวม

ในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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แผนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. (พ.ศ. 25632563  ––  25625655))  ของของสำสำนันักกงางานปลัดกรนปลัดกระะททรวงแรงงานรวงแรงงาน  

(ฉบับทบทวน)(ฉบับทบทวน)    

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

ไดดำเนินการทบทวนแผนเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนท้ัง 3 ระดับ ไดแก แผนระดับท่ี 1 

ยุทธสาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนระดับท่ี 3 แผนท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุน

การดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 โดยยึดแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือใหการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีทิศทางท่ีชดัเจน ทันสถานการณ และสามารถบรรลุภารกิจหลักในฐานะผูพัฒนายุทธศาสตร แปลงนโยบาย

ของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำท่ัวไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุ

เปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจไดอยางเต็มศักยภาพสูงสุด 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเปนสวนหนึ่งในการรวมขับเคลื่อนภาคแรงงานของประเทศ ในการ

สรางความม่ันคงในชีวิตการทำงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมาตรฐานสากล มีหลักประกันท่ีดี การมีโอกาสในการ

ทำงานท่ีมีคุณคา (Decent Work) การไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย การมีสภาพการจางท่ีเปนธรรม 

การมีสภาพแวดลอมและสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย การมีแรงงานสัมพันธท่ีดี การไดรับสวัสดิการแรงงาน   

ท่ีเหมาะสม และการมีศักยภาพไดมาตรฐานสากล อันจะนำพาประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ตามบริบทขางตน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ไดแก เรื่องท่ี 1 

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เรื่องท่ี 2 บริหารจัดการ

องคกรใหมีประสิทธิภาพสูง เรื่องท่ี 3 บูรณาการสรางภาคีเครือขายและการใหบริการอยางท่ัวถึงท้ังในและ

ตางประเทศ และเรื่องที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งผานการทบทวน

ความเชื่อมโยงของแผนระดับตางๆ อยางครบถวน ท้ังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะดำเนินการตาม

ภารกิจหลักใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของ 

เพ่ือผลักดันใหภาคแรงงานเปนกำลังสำคัญของประเทศตอไป  

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

(ฉบับทบทวน) ประกอบดวย 

11..  วิสัยทัศนวิสัยทัศน    

“องคกรท่ีเปนเลิศดานการประสานและขับเคลื่อนนโยบายดานแรงงาน : Smart Manpower 

Management Organization” 
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22..  ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดวิสัยทัศนวิสัยทัศน    

1. อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดานผลิตภาพแรงงาน (Labor 

Productivity) โดย IMD 

2. จำนวนแรงงานท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนแรงงานฝมือคุณภาพ 

3. จำนวนแรงงานในระบบท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายดานแรงงาน 

33. . พันธกิจ พันธกิจ   

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทำขอมูล เพ่ือใชในการกำหนดนโยบาย เปาหมาย แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน 

2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน

เพ่ือใหเกิดการประหยัด คุมคา และมุงผลสัมฤทธิ ์

3. กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวรองทุกข รวมท้ัง

ประสานการปฏิบตัิงานของสวนราชการในสงักัดกระทรวงแรงงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย 

5. สงเสริมการวิเคราะห วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาคาจาง และรายไดของประเทศ 

และงานดานการแรงงาน 

4. แผนปฏิบัติราชการ  

4.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง 

4.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 บูรณาการสรางภาคีเครือขายและการใหบริการอยางท่ัวถึงท้ังใน

และตางประเทศ 

4.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

  

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติราชการในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ เรื่องท่ี 2 บริหารจัดการ

องคกรใหมีประสิทธิภาพสูง เปาหมายท่ี 2.2 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดรับการพัฒนาเปนองคกรธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได โดยมีแนวทางการ

พัฒนาท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) แนวทางการพัฒนา 2.4 พัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

แรงงานในทุกระดับ เชน โครงการเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร สป.รง. เปนตน 
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 2) แนวทางการพัฒนา 2.5 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองคกรไปสูองคกร ท่ีมีศักยภาพ

สูงและตอบสนองตอบทบาทภารกิจเชิงรุก เชน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานแรงงาน และ โครงการ

อบรมหัวหนาสำนักงานแรงงานในตางประเทศ (อทป.) เปนตน 

 ซ่ึงแนวทางการพัฒนา 2.4 และ 2.5 สอดคลองกับตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ฯ มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผล  

 3) แนวทางการพัฒนา 2.6 สงเสริมธรรมาภิบาลและสรางวัฒนธรรมองคกร (เกง ดี แข็งแรง 

มีความสุข) โดยมีโครงการ/กิจกรรม : โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาด

ปราศจากทุจริต (ศปท.) ซ่ึงสอดคลองกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ มิติท่ี 4 

: ดานความรับผิดชอบ  

 4) แนวทางการพัฒนา 2.7 สงเสริมสวัสดิการและสรางแรงงานจูงใจในการทำงานใหกับบุคลากร 

ซ่ึงสอดคลองกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ มิติท่ี 5 : ดานคุณภาพชีวิต  

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงานทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน  

((พ.ศ. พ.ศ. 2256563 3 --2564)2564)  

กระทรวงแรงงาน ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 -2564) เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรพัยากรบุคคล ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางวัฒนธรรมองคกรตานการทุจริต 

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางองคความรู ทัศนคติ จิตสำนึก และแรงจูงใจท่ีดีของบุคลากรกระทรวงแรงงาน

ดานการปองกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม: ปรับฐานความคิด สรางจิตสำนึกคานิยมของบุคลากรใหปฏิเสธและตอตานการ

ทุจริต และเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือปองกันการกระทำผิดระเบียบ/การทุจริต 

โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. จำนวนบุคลากรของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีไดรับความรูดานการปองกันการทุจริต (คน) 

2. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจเรื่อง กฎหมาย การเงิน การคลัง และวินัยขาราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือปองปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม: กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและองคความรูในบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีปองกัน

การทุจริต 

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดหรือเขารวมอบรม พัฒนาสมรรถนะและองคความรู ของเจาหนาท่ี

ปองกันการทุจริตของกระทรวงแรงงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 1 สรางกลไกการปองกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานปองกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม: กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน

ปองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด : จำนวนเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต (คน) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางภาพลักษณองคกรท่ีมีความโปรงใส 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการเขารวมกิจกรรมท่ีสรางภาพลักษณท้ังหนวยงานภายนอกและภายในองคกร 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)* 

ตัวชี้วัด : รอยละของผลการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงแรงงาน 

หมายเหตุ * เปนโครงการท่ีไมไดอยูในแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ แตสอดคลอง

กับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ มิติท่ี 4 ดานความรับผิดชอบ  

  

แผนแผนพัฒนาพัฒนาองคกรองคกรของของสำนักงานปสำนักงานปลัดลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปงบประมาณปงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 22556644  

––  22556666  หมวดหมวด  5 การมุงเนนบุค5 การมุงเนนบุคลากรลากร  
 

แผนแผนพัฒพัฒนาองคการขนาองคการของสำนักงานองสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564ศ. 2564  ––  2566 2566 

ฉบับนี้ฉบับนี้   จัดทำข้ึนภายใตหลักเกณฑคุณภาพจัดทำข้ึนภายใตหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.04.0   ((PPMMQQAA  4.0) เพ่ื4.0) เพ่ือยกระดัอยกระดับการบการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคการไปสูการเปนระบบราชการ 4.0 ซ่ึงจะเปนองคการแหงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคการไปสูการเปนระบบราชการ 4.0 ซ่ึงจะเปนองคการแหงการเปดกวางเปดกวาง

เชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูมีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย และยึดประชาชน/ผูรับงและทันสมัย และยึดประชาชน/ผูรับบริการเปนศูนยกลาง บริการเปนศูนยกลาง โดยหลักโดยหลักเกณฑ เกณฑ 

PPMMQQAA  4.0 มีแนวทางในการประเมินหมวดกระบวนการ4.0 มีแนวทางในการประเมินหมวดกระบวนการ   (หมว(หมวด 1ด 1   ––  6) และห6) และหมวดผลลัมวดผลลัพธ (หมวด 7)พธ (หมวด 7)  คือ คือ 

หมวด 1 การนำองคการ หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสำคัหมวด 1 การนำองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสำคัญกับผูญกับผูรัรับบริการและบบริการและ

ผูผู มีมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด วิเคราะห และสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร และหมวด 6การจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร และหมวด 6  

การมุงเนนระบบการปฏิบัการมุงเนนระบบการปฏิบัติกาติการ แร และละหมวด 7 ผหมวด 7 ผลลัพธกาลลัพธการดำเนินการรดำเนินการ  โดโดยยในในแผนพัฒนาองคการแผนพัฒนาองคการฯ ฯ จะจะประกอบประกอบ

ไปดวยไปดวยโครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรมภายใตภายใตหมวด 1 หมวด 1 --  6 6 ท้ังนี้ ท้ังนี้ หมวดท่ีเก่ีหมวดท่ีเก่ียวของกัยวของกับบแผแผนปนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลบุคคลมากท่ีสุดมากท่ีสุด  คือ หมวด 5 กาคือ หมวด 5 การมุรมุงเนนบุคลากร งเนนบุคลากร ซ่ึงซ่ึงสสามารถามารถสรุปสรุปประเประเด็นท่ีเก่ียวของด็นท่ีเก่ียวของได ดังนี้ได ดังนี้  

ประเประเด็นด็นท่ีท่ี 5.1 ระ 5.1 ระบบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจ  

หัวขอท่ี 5.1.1 มีการประเมินขีดความสาหัวขอท่ี 5.1.1 มีการประเมินขีดความสามมารถและอัารถและอัตรากตรากำำลังดานบุลังดานบุคลากร โคลากร โดยระบุภารกิจ และขีดดยระบุภารกิจ และขีด

ความสามารถของบุคลากความสามารถของบุคลากรท่ีตอบสนองภารกิจรท่ีตอบสนองภารกิจ  
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โดยมีกิจกรรม ดังนี้โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1) การก1) การกำำหนดและประเมินขีดความสามารถ/สมหนดและประเมินขีดความสามารถ/สมรรถนะรรถนะของของบุบุคลากรคลากร  

2)2)  การจัดทการจัดทำำแผนสรรหา บรรจุ แตงตั้งของ สป.รง.แผนสรรหา บรรจุ แตงตั้งของ สป.รง.  

3) การวางแผนและบริหารก3) การวางแผนและบริหารกำำลังคนลังคน  

หัวขอท่ี 5.1.2 มีระบบกหัวขอท่ี 5.1.2 มีระบบกาารบริหารทรบริหารทรัพยากรบุรัพยากรบุคคล คคล โดยมีโดยมีนโยบายการสงเสริมดานตาง ๆ ดังนี้นโยบายการสงเสริมดานตาง ๆ ดังนี้  

--  แนวทแนวทางท่ีเางท่ีเสริมสรางความคลองตัวในการทางานและตัดสินใจสริมสรางความคลองตัวในการทางานและตัดสินใจ  

--  สงเสริมใหบุคลากรริเริ่สงเสริมใหบุคลากรริเริ่ม สรม สรางสางสรรรรค เพ่ือค เพ่ือใหเกิดกใหเกิดการสรางนวัตกรรมการทารสรางนวัตกรรมการทำำงานงาน  

โดยมีกิจกรรม ดังนี้โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1) สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม1) สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม  

2) การบู2) การบูรรณาการงานณาการงานบริหารบุบริหารบุคลากรคลากรกับกากับการปรับปรุงการทรปรับปรุงการทำำงานของทุกกระบวนงาน ใหเกิดกงานของทุกกระบวนงาน ใหเกิดการาร

ททำำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยมอบองานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยมอบอำำนาจ)นาจ)  

หัหัวขอวขอท่ี 5ท่ี 5.1..1.3 3 เปดโอกาเปดโอกาสใหบุคสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาลากรมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา  

โดยมีกิจกรรม : การจัดทโดยมีกิจกรรม : การจัดทำำแผนพัฒนารายบุคคล (แผนพัฒนารายบุคคล ( IIDDPP))  แผนปฏิบัแผนปฏิบัติการดาติการดานนทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล  (ฉบั(ฉบับท่ี บท่ี 

4) ป 634) ป 63--65 และแผน 65 และแผน KKMM  รายปรายป  

หัวขอท่ีหัวขอท่ี 5.1.4  5.1.4 มีการกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพ่ือการทมีการกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพ่ือการทำำงานท่ีมีประสิทธิภงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงาพสูง  

โดยมีโดยมีกิกิจกจกรรม ดังนี้รรม ดังนี้  

1) การกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการท1) การกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการทำำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (การจัดทงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (การจัดทำำแผนสรางแผนสราง

ความผูความผูกพันของบุกพันของบุคลากร)คลากร)  

2). กา2). การพัฒนารพัฒนาประสิทธิผลและความโปรงใสในการประเมินผลงาประสิทธิผลและความโปรงใสในการประเมินผลงานน  

หัวขอท่ี 5.1.5 มีการวางแผนกหัวขอท่ี 5.1.5 มีการวางแผนกำำลังคน และมีการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ลังคน และมีการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลยนแปลงในอนงในอนาคตาคต  

โโดดยมีกิจกยมีกิจกรรม ดังรรม ดังนี้นี้  

1) สรางการรับรูแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ สป.รง. (วัดการรับรูกอน/หลัง +1) สรางการรับรูแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ สป.รง. (วัดการรับรูกอน/หลัง +  สรางสราง

การการรับรู) ป 64รับรู) ป 64  

2) แนวทางการแปลงแผนเสนทางความกาวหนาในสายอา2) แนวทางการแปลงแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ สป.รง.ชีพของ สป.รง.  

ประเด็นท่ี 5.2 ระบบการทประเด็นท่ี 5.2 ระบบการทำำงานท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว มุงานท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว มุงผลสังผลสัมฤทธิ์มฤทธิ์  

หัหัวขอท่ี 5วขอท่ี 5.2.2 มีกา.2.2 มีการสรางสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหเกิดการทรสรางสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหเกิดการทำำงานงาน

ท่ีคลองตัว สามารถทท่ีคลองตัว สามารถทำำงานไดสะงานไดสะดวกและเกิดวกและเกิดประดประสิทธิสิทธิภาพสูงระดับองคการภาพสูงระดับองคการ  

โดยมีกิจกรรม ดังนี้โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1)1)  การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำำงาน ดวยการจัดทงาน ดวยการจัดทำำแผนสรางความผูกพัแผนสรางความผูกพันของนของ

บุคลาบุคลากร กร สป.รง.สป.รง.  

2) 2) โครงการกระทรวงแรงงานนาอยู มุงสูองคกรสุขภาวะ (โครงการกระทรวงแรงงานนาอยู มุงสูองคกรสุขภาวะ (HHaappppyy  8) (ภายใตแผนสวัสดิการฯ)8) (ภายใตแผนสวัสดิการฯ)  

หัวขอท่ี 5.2.หัวขอท่ี 5.2.4 มีการสร4 มีการสรางสภาพแวดลอางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใมท่ีเอ้ือใหบุคลากรหบุคลากร  
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โดยมีกิจกรรม ดังนี้โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1) การ1) การปฏิบัติปฏิบัติงานภายใตคงานภายใตคำำสั่งการมอบอสั่งการมอบอำำนาจท้ังในดานการบริหารงบประมาณดานทรัพยากรบุคนาจท้ังในดานการบริหารงบประมาณดานทรัพยากรบุคคล คล 

แลและกาะการบริหารงานรบริหารงาน  

2) ยกระดับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท2) ยกระดับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำำงานท่ีดีงานท่ีดี  

ประเด็นท่ี 5.3 การสรางวัฒนธประเด็นท่ี 5.3 การสรางวัฒนธรรมการทางรรมการทางานท่ีเปนมืออานท่ีเปนมืออาชีพ การสรางาชีพ การสรางความผูกพันแความผูกพันและความเปนละความเปน

เจาขอเจาของใหแกงใหแกบุคลาบุคลากรกร  

หัวขอท่ี 5.3.1 มีการคนหาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร โดหัวขอท่ี 5.3.1 มีการคนหาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร โดยปจจัยปจจัยท่ียท่ีสงผลตอสงผลตอความผูกพันความผูกพัน  

โดยมีกิจกรรม : คนหาปจจัยท่ีทโดยมีกิจกรรม : คนหาปจจัยท่ีทำำใหบุคลากรมีความผูกพัน ทุมเท มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีใหบุคลากรมีความผูกพัน ทุมเท มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี  และสรางและสราง

วัวัฒนธรรมกาฒนธรรมการทรทำำงงาานท่ีนนท่ีนำำไปสูผลลัพธท่ีดีขององคการท่ีดีไปสูผลลัพธท่ีดีขององคการท่ีดี  

หัวขอหัวขอท่ี 5.ท่ี 5.3.23.2  ปลูกฝงคานิยมในการทปลูกฝงคานิยมในการทำำงานท่ีเปนมืออาชีพงานท่ีเปนมืออาชีพ  

โดยมีกิจกรรม : การพัฒนาคโดยมีกิจกรรม : การพัฒนาคานิยมานิยมรวรวม และวัฒนธม และวัฒนธรรมองคการรรมองคการของ สป.รง.ของ สป.รง.  

หัวขอท่ี 5.3.3 มีการเปดโอกาสใหบุคลากรนหัวขอท่ี 5.3.3 มีการเปดโอกาสใหบุคลากรนำำเสนอความคิดริเริ่มเสนอความคิดริเริ่ม  

โดยมีกิจกรรม โดยมีกิจกรรม : การสรา: การสรางวัฒนธรรมของ งวัฒนธรรมของ สป.รง.ใหสป.รง.ให มีการทมีการทำำงานท่ีเปนมืออาชีพ เปดโอกาส ใงานท่ีเปนมืออาชีพ เปดโอกาส ในการนการ

นนำำเสนเสนออ  

หัวขอท่ี 5.3.5 มีการนหัวขอท่ี 5.3.5 มีการนำำปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรมาสรปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรมาสรางใหางให เกิเกิดแรงจูงใจดแรงจูงใจ   ในการในการ

ปฏิบัปฏิบัติงานติงาน  

โดยมีกิจกรรม : การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากร สป.รง. พ.ศ.โดยมีกิจกรรม : การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากร สป.รง. พ.ศ.........  

ประเประเด็นท่ีด็นท่ี 5.4 ระ 5.4 ระบบการพัฒนบบการพัฒนาบุคลากราบุคลากร  

หัวขอท่ี 5.4.1 มีการพัฒนาบุหัวขอท่ี 5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีคลากรใหมีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายทักษะ และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย  

โดยมีกิจกรรม : การยกระดับระบโดยมีกิจกรรม : การยกระดบัระบบการพับการพัฒนฒนาบุคลากรใหาบุคลากรใหมีทักษะสามีทักษะสามารถปฏิบัติงานไดมารถปฏิบัติงานไดหลากหลายหลากหลาย  

หัวขอท่ี 5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร แลหัวขอท่ี 5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร และสมรรถนะหะสมรรถนะหลักขององคการลักขององคการ  

โดยมีกิจกรรม : การสรางระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ืโดยมีกิจกรรม : การสรางระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน สั่งสมทักษะความรูความเชี่ยวชาญในอเพ่ิมพูน สั่งสมทักษะความรูความเชี่ยวชาญใน

ดดานตางๆ ท่ีมีความสานตางๆ ท่ีมีความสำำคัญตอสมรรคัญตอสมรรถนะหลัถนะหลักแกและการบรรลุละการบรรลุเปาหมายเปาหมายของ สป.รง.ของ สป.รง.  

หัวขอท่ี 5.4.3 มีหัวขอท่ี 5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมเรื่องความรู คการพัฒนาของบุคลากร ในดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมเรื่องความรู ความสามารถวามสามารถในการในการ

แกไขปญแกไขปญหา และความรูหา และความรูและทักษะดิจิทัลและทักษะดิจิทัล  

โดยมีกิจกรรม : กาโดยมีกิจกรรม : การสรางระบบการพัฒนรสรางระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะดานาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะดาน

การแกปการแกปญหา ญหา ดาดานเทคโนโลยีนเทคโนโลยีดิจิทัล แลดิจิทัล และนวัตกรรมะนวัตกรรม  

หัวขอท่ี 5.4.4 หัวขอท่ี 5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผูนมีการพัฒนาบุคลากร และผูนำำใหมีความรอบรู เปนนักคิด มีความใหมีความรอบรู เปนนักคิด มีความสามารถในกสามารถในการาร

ตัดสินใจมีคตัดสินใจมีความคิดเชิงวิกวามคิดเชิงวิกฤตท่ีจะพรอมรับกัฤตท่ีจะพรอมรับกับปญหาท่ีมีความซับปญหาท่ีมีความซับซอนบซอน  

โดยมีกิจกรรม : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการบริหารและปฏิบัติงานทามกโดยมีกิจกรรม : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการบริหารและปฏิบัติงานทามกลางกาลางการร

เปเปลีย่นแปลง ลีย่นแปลง ภาวะวิกฤติภาวะวิกฤติ  และสถานการณท่ีมีความเสี่และสถานการณท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงานยงดานแรงงาน  
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แผนแผนปฏิบัติการดานการปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนัสำนักงานกงานปปลัดลัดกกรระทรวงแรงงานะทรวงแรงงาน  

ฉบับท่ี ฉบับท่ี 44  (พ.ศ. (พ.ศ. 22556633  ––  22556655))  
 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงถือวา “ทรัพยากรมนุษย” เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรขององคกรอยางมีกลยุทธ และมีทิศทางท่ีชดัเจนสอดคลองกับสถานการณตางๆ ท้ังในปจจุบัน และ

แนวโนมในอนาคต รวมท้ังบริบทภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนด

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมท้ังเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะ ความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานและ

กาวทันบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนท่ีเก่ียวของ โดยยึดหลักสมรรถนะ

(Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพ่ือใหขาราชการเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู 

(Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดมาตรฐาน

เทาเทียมระดับสากล  

วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

“มุงพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหมีสมรรถนะ ยึดหลักธรรมาภิบาล และกาวทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเชงิบูรณาการ 

2. เสริมสรางบุคลากรใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาบุคลากรรองรับความกาวหนาในสายอาชีพและความตอเนื่องทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาบุคลากรรองรับความกาวหนาในสายอาชีพ  
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ท้ังนี้ มีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับแผนปท้ังนี้ มีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้วน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้  

KK11..11  รอยละขอรอยละของบุคลงบุคลากรากรทุกระดับ มีทุกระดับ มีความรู ความสามารถท่ีจความรู ความสามารถท่ีจำำเปนในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกเปนในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกำำหนดหนด  

KK11..22  รอยละของบุรอยละของบุคลากรทุกระดับมีทักษคลากรทุกระดับมีทักษะ ท่ีจะ ท่ีจำำเปเปนนในการปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีงานตามเกณฑท่ีกกำำหนดหนด  

KK11..33  รอยละของบุคลากรทุกรรอยละของบุคลากรทุกระดับ มีสมรรถนะท่ีจะดับ มีสมรรถนะท่ีจำำเปนในการปฏิบัติงาน ตามเเปนในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑท่ีกกณฑท่ีกำำหนดหนด  

KK22  จจำำนวนหลักสูตรดานวนหลักสูตรดานความนความรูรูความสามารถความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะท่ีจทักษะ และสมรรถนะท่ีจำำเปนในการปฏิบัติงาน ท่ีไดรับเปนในการปฏิบัติงาน ท่ีไดรับ

การพัฒนาข้ึนการพัฒนาข้ึน  

KK33  จจำำนวนชอนวนชองทางและวิธีการพัฒนาบุงทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีคลากรท่ีหลากหลายหลากหลาย  

KK44  จจำำนวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการบุคลากรท่ีมีการบูรณาการกับเครืบูรณาการกับเครือขายอขาย  

KK55..11  รอยละของบุคลากรรอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑ การพัท่ีผานเกณฑ การพัฒนาดานธรรมาภิบฒนาดานธรรมาภิบาล าล 66  หลัหลักก ,,  77  ประกาประการของกรรของกระทรวงะทรวง

แรงงานแรงงาน  ((77  ป.) และมาตรฐานทางจริยธรรมป.) และมาตรฐานทางจรยิธรรม  

KK55..22  รอยละของบุคลากรที่ไดรอยละของบุคลากรที่ไดรับความรู ในการเสริมรับความรู ในการเสริมสรางและกสรางและการปองกันการการปองกันการกระทระทำำผิดวินัยผิดวินัย   

ผานชองทางผานชองทางท่ีหลากหลายท่ีหลากหลาย  

KK66  รอยละขรอยละของบุคลากองบุคลากรทุกระดับของสรทุกระดับของสำำนักงานปลัดกระทรวงแรงนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสมรรถนะดานการบงานมีสมรรถนะดานการบริหารและริหารและ

ปฏิบัปฏิบัติงานติงานทาทามกลางมกลางการเปการเปลี่ยนลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และสถานการณท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงานแปลง ภาวะวิกฤติ และสถานการณท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน  

KK77  รอยละของบุรอยละของบุคลากรทุกระดับของสคลากรทุกระดับของสำำนักงนักงานปลัานปลัดกระดกระทรวงแรงงานมีสทรวงแรงงานมีสมรรถนะ ในเชิงวิทยาศาสตร มรรถนะ ในเชิงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ที่เหมาะสมกันวัตกรรม ที่เหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย และทิบภารกิจ นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศศทางการพัฒนาประเทศ

ดานแรงงานดานแรงงาน  

KK88  จจำำนวนขอนวนของบุงบุคลากรท่ีคลากรท่ีปฏิปฏิบัติงานเก่ียวของบัติงานเก่ียวของกับภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดานภาษาและกับภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดานภาษาและ

ความรูท่ีจความรูท่ีจำำเเปน เพ่ือเพ่ิมขีดความสาปน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการมารถในการแขงขันของประแขงขันของประเทศเทศ  

KK99  จจำำนวนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของ นวนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของ มีขีดความสามารถในการวิเคราะหดานเศรษมีขีดความสามารถในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจฐกิจ

แรงงาน สังคม การเมือง วัฒนธรรม และแรงงาน สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความม่ัความม่ันนคงท้ังในปรคงท้ังในประเทศและตางประเทศะเทศและตางประเทศ  

KK1100  ระดับความสระดับความสำำเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพาความกาวหนาในสายอาชีพ  

((CCaarreeeerr  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ––  CCDDPP))  

KK1111  ระดับความสระดับความสำำเร็จในการพัฒนาบุคลากเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอรเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตมเขาสูตำำแหนงทางการแหนงทางการบริหารและบริหารและ

วิวิชาการชาการท่ีสท่ีสำำคัญ (คัญ (SSuucccceessssiioonn  PPllaann))  

  

การการพัฒนาพัฒนาสมรรถสมรรถนะการนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (บริหารทรัพยากรบุคคล (HHRR  SSccoorreeccaarrdd))  

สํานักงาน ก.พ. ไดนําแนวคิด Human Resource Scorecard (HR Scorecard) มาใชในการประเมิน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือใหผูบริหารและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสวนราชการไดเตรียมพรอม เพ่ือนําแนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไปใชเปน

กรอบยุทธศาสตรและเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารกําลังคนของตนเอง รวมทั้งเพื่อใหทราบถึง
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ขีดความสามารถและระดับความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 อ.ก.พ. วิสามัญ

เก่ียวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ มีมติเห็นชอบตอหลักการ องคประกอบ และวิธีการประเมิน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ใชชื่อเปนภาษาไทยวา “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบคุคล” 

แทนความหมายของ HR Scorecard และไดเหน็ชอบขอเสนอของสำนักงาน ก.พ. ในการกำหนดมาตรฐานความสำเร็จ

ดานการบริหารทรพัยากรบุคคลไวเปนแนวทางใหสวนราชการบริหารยุทธศาสตร และเปนแนวทางในการประเมิน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประกอบดวยมิติ 5 ดานดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร(Strategic Aligment) หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทาง

และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี ้

(ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความ

สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

(ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ

“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 

ท้ังในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดาน 

ความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

(ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเปน  

ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

  (ง) สวนราชการ มีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผู บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนสราง   

ความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผู นําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสราง      

แรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
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มิติ ท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง 

กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหาคัดเลือก

การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง

ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

(ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ

รายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน

ความคุมคา (Value for Money) 

(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness) หมายถึง 

นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี ้

(ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของ   

สวนราชการ 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการและ

มาตรการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาขาราชการ

และผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ี เน นประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกตาง และ

จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ 

ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน

กับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) หมายถึง 

การท่ีสวนราชการจะตอง 

(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ

หลักสิทธิมนุษยชน 
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(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตองกําหนดให

ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการ 

มิติ ท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life) 

หมายถึง การท่ีสวนราชการมีนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและ

บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแก

ประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิต

สวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

ท้ังนี้ สวนราชการมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี

การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและคาเปาหมาย (Target) ท่ีชัดเจน เพ่ือใหมี

การนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีจัดมุงเนนใหเกิดผลตามตัวชี้วัดและระดับเปาหมายท่ีตองการ  

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรพยากรบุคบุคคลของสำนักคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน งานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562 ––  2565)2565)  

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

กำหนดวิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision) คือ “บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพมุงสู

องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

พันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions) 

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง ดวยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

3. สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ  

4. สงเสริมบุคลากรใหมีวินัยและปองกันมิใหกระทำผิดวินัย และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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5. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี มีความสมดุลระหวางการทำงาน ครอบครัว และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 

1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  

3. การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในองคกร 

4. การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดวินัย 

5. การสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดนำประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปจจัยหลักแหง

ความสำเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) และตัวชี้ วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance 

Indicators – KPIs) ตลอดจนคาเปาหมายรายปงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมริเริ่ม (Initiatives) 

จากแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

มาวิเคราะหเพ่ือกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ดวย 

 

ภารกิจภารกิจและและโครงสรางโครงสรางของสำนักงานปลัดกของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานระทรวงแรงงาน  

 

 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กำหนดใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 

มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร แปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ

บริหารราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงเพ่ือการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 

โดยใหมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทำขอมูล เพ่ือกำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 

3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการ 

4. จัดสรรและบรหิารทรัพยากรของกระทรวง เพ่ือใหเกิดการประหยัด คุมคา และสมประโยชน 

5. กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมท้ังประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัด

กระทรวง 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารงานและการบริการของหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 

7. ดูแลงานประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย 

8. ดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบรายไดและคาจางข้ันต่ำ 

9. วิจัยและพัฒนาดานแรงงาน 
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10. ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวรองทุกขท่ีอยูใน

อำนาจหนาท่ีของกระทรวง 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือ

ตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การแบงสวนราชการ ปรากฎดังนี้ 

ก. ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย 

(1) กองกลาง 

(2) กองกฎหมาย 

(3) กองบริหารการคลัง 

(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(5) กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

(6) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

(7) กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

(8) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(9) สำนักตรวจและประเมินผล 

(10)  สำนักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

(11) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ (เปนหนวยงานภายใน ตามคำสั่งสำนักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน ท่ี 456/2563 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงาน

นโยบายแรงงานนอกระบบ) 

(12) สำนักงานเลขานุการศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน (เปนหนวยงานภายใน 

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ี 718/2564 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เรื่องการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน) 

 กลุมรายงานตรงตอปลัดกระทรวงแรงงาน 

(13) กลุมตรวจสอบภายใน 

(14) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

(15) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

(16) กลุมงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง 

 ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด 
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ภาพท่ี 3 แผนภูมิโครงสรางของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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อัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงาอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน ไดวิเคราะหอัตรากำลังในภาพรวม 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาความเรงดวน ความสำคัญของกิจกรรม 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลวากิจกรรมใดท่ีมีผลกระทบตอบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสวนใหญ 

และเปนกิจกรรมที่เกิดผลอยางรวดเร็วว มีผูไดรับประโยชนจากกิจกรรมนั้นเปนจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานควรเรงดำเนินการในกิจกรรมนั้นกอน ท้ังนี้ กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังกลาว อาจถูกกำหนดในประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ (CSFs) หรือแผนงาน/โครงการ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ได ผลจากการวิเคราะหอัตรากำลังในภาพรวม ดังแสดงในตารางท่ี 4 ตอไปนี้ 

ตารางท่ี  1   รอยละของอัตรากำลังตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สวนกลาง) 

ที่ ตำแหนง ระดับชั้นงาน จำนวน รอยละ 
รอยละของ

ตำแหนง 

1. นักบริหาร ระดับสูง 

ระดับตน 

4 

2 

1.25 

0.63 

1.88 

2. ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง 6 1.88 1.88 

3. ผูอำนวยการ ระดับสูง 

ระดับตน 

8 

11 

2.50 

3.44 

5.94 

4. นักวิชาการแรงงาน ทรงคุณวุฒ ิ

เชี่ยวชาญ 

ชำนาญการพิเศษ 

ชำนาญการ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

3 

28 

11 

74 

0.31 

0.94 

8.75 

3.44 

23.13 

36.56 

5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ 

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ 

ชำนาญการพิเศษ 

1 

2 

2 

0.31 

0.63 

0.63 

 

1.56 

6. นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

2 

18 

0.63 

5.63 

6.25 

7. นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญ 

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

6 

21 

0.31 

1.88 

6.56 

8.75 

8. นักประชาสัมพนัธ ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

2 

7 

0.63 

2.19 

 

2.81 
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ที่ ตำแหนง ระดับชั้นงาน จำนวน รอยละ 
รอยละของ

ตำแหนง 

9. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ 

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

5 

17 

0.31 

1.56 

5.31 

7.19 

10. นักวิเทศสัมพันธ เชี่ยวชาญ 

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

3 

10 

0.31 

0.94 

3.13 

4.38 

11. นักวิชาการเงินและบัญช ี ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

3 

15 

0.94 

4.69 

5.63 

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร เชี่ยวชาญ 

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

2 

4 

0.31 

0.63 

1.25 

2.19 

13. นิติกร ทรงคุณวุฒ ิ

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

4 

16 

0.31 

1.25 

5.00 

6.56 

14. นักวิชาการพัสด ุ ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 

1 

6 

0.31 

1.88 

7.19 

15. เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน 16 5.00 5.00 

16. นายชางภาพ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน 1 0.31 0.31 

17. นายชางศิลป ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน 2 0.63 0.63 

18. บรรณารักษ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญงาน 1 0.31 0.31 

รวม 320 100 100 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญสวนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวนใหญ ประกอบดวย ตำแหนงนักวิชาการแรงงาน คิดเปนรอยละ 36.56 รองลงมา ไดแก ตำแหนง 

นักทรัพยากรบุคคล คิดเปนรอยละ 8.75 ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน คิดเปนรอยละ 7.19 ตามลำดับ 

เปนตน ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานควรดำเนินกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับบุคลากร

สวนใหญท่ีไดรับผลกระทบในดานตางๆ เสมอ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  23 

 

ตารางท่ี  2  รอยละของอัตรากำลงัตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน (สวนภูมิภาค) 

ท่ี ตำแหนง ระดับช้ันงาน จำนวน รอยละ รอยละของ

ตำแหนง 

1. ผูอำนวยการ (แรงงาน

จังหวัด) 

ระดับสูง 

ระดับตน 

62 

14 

13.54 

8.36 

21.90 

2. นักวชิาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการหรือชำนาญการ 

15 

180 

2.88 

53.32 

56.20 

3. เจาพนักงานการเงินและ

บัญช ี

ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน 76 21.90 21.90 

รวม 347 100 100 

จากตารางท่ี 2 พบวาตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในสวนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงานสวนใหญ ประกอบดวย ตำแหนงนักวิชาการแรงงาน คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมา ไดแก ตำแหนง

ผูอำนวยการ (แรงงานจังหวัด) คิดเปนรอยละ 21.90 และ เจาพนักงานการเงินและบัญชี คิดเปนรอยละ 21.90 

ตามลำดับ ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานควรดำเนินกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับบุคลากร

สวนใหญท่ีไดรับผลกระทบในดานตางๆ เสมอ 

ตางรางท่ี  3 รอยละของอัตรากำลังตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(ภาพรวม) 

ท่ี ตำแหนง จำนวน รอยละ 

1. นักบริหาร 6 0.90 

2. ผูตรวจราชการกระทรวง 6 0.90 

3. ผูอำนวยการ 19 2.85 

4. ผูอำนวยการ (แรงงานจังหวัด) 76 11.39 

5. นักวิชาการแรงงาน 312 46.78 

6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 0.75 

7. นักจัดการงานท่ัวไป 20 3.00 

8. นักทรัพยากรบุคคล 28 4.20 

9. นักประชาสัมพันธ 9 1.35 

10. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 23 3.45 

11. นักวิเทศสัมพันธ 14 2.10 

12. นักวิชาการเงินและบัญช ี 18 2.70 

13. นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 1.05 
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ท่ี ตำแหนง จำนวน รอยละ 

14. นิติกร 21 3.15 

15. นักวิชาการพัสดุ 7 1.05 

16. เจาพนักงานธุรการ 16 2.40 

17. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 76 11.39 

18. นายชางภาพ 1 0.15 

19. นายชางศิลป 2 0.30 

20. บรรณารักษ 1 0.15 

รวม 667 100 

จากตางรางท่ี 3 เม่ือวิเคราะหตำแหนงตางๆ ในภาพรวม พบวาตำแหนงนักวิชาการแรงงาน คิดเปนรอยละ 

46.78 เปนตำแหนงท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มากท่ีสุดจากการดำเนินงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององคกร รองลงมา ไดแก ตำแหนงแรงงานจังหวัด และตำแหนงเจาพนักงานการเงินและ

บัญชี คิดเปนรอยละ 11.39   

 

ท้ังนี้ คณะผูจัดทำไดนำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนตาง ๆ มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 
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บทที่ บทที่ 33  

แผนแผนปฏิบัติการดานปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของของสสำำนันักงานกงานปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ประจประจำปงำปงบประมาณ พ.ศ. 256บประมาณ พ.ศ. 25655  

 
 

วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision) 

 

“บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพมุงสูองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 

พันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions) 

 

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพตามแนวทางการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ดวยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

3. สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ  

4. สงเสริมบุคลากรใหมีวินัยและปองกันมิใหกระทำผิดวินัย และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวติการทำงานท่ีดี มีความสมดุลระหวางการทำงาน ครอบครัว และสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 

 

1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  

3. การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในองคกร 

4. การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดวินัย 

5. การสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร 
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ภาพที่ 4 แผนที่กลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF 2  ปรบัปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา 

บรรจุ แตงตั้ง โยกยายใหสอดคลองตามหลักเกณฑที่ 

ก.พ. กำหนด 

CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานอยางมือ

อาชีพดวยวธิีการที่หลากหลาย 

CSF 11 จัดสวัสดิการที่

นอกเหนือจากที่รัฐจัดใหอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ของบุคลากร 

มิตทิี่ 2 ดาน

ประสิทธภิาพ 
มิติที่ 1 ดานความ

สอดคลองเชิงกลยุทธ 

มิติที่ 3 ดาน

ประสิทธิผล 

CSF 6 สงเสริมการจัดการความรูใน

องคกรอยางเปนระบบ 

CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปนรปูธรรม 

มิติที่ 5 ดาน

คุณภาพชวีติ 

มิติที่ 4 ดานความ

พรอมรับผิด 

1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะที่จำเปนดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  

3. การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ

บุคลากรในองคกร 

4. การใหความสำคัญ กับการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดวินัย 

5. การสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรเก่ียวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร 

CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ือง            

ใหยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ

มีจิตบริการในการปฏิบตัิราชการ 

CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกันการ

กระทำผิดวินัยอยางจริงจัง 

CSF 10 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ

ปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดานการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจที่

ถูกตองแกบุคลากรอยางครอบคลุมและทั่วถึง 

CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการความรู 

CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมชิอบอยางตอเน่ือง 

CSF 12 ดำเนินมาตรการ

เสริมสรางความรักความผูกพัน

ในองคกรอยางจริงจัง 
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แผนปฏิบัติการดานแผนปฏิบัติการดานการบการบริหริหารทรัพยารทรัพยากรบคุคลของสำนกังานากรบคุคลของสำนกังานปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงาน    

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25655  
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ตารางท่ี 4 แสดงแผนปฏบัิติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เลขฐาน 
คาเปาหมายรายปงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปน

รูปธรรม 

KPI 1 ระดั บความสำเร็ จในการจั ดทำ/

ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล/แผนปฏิบัติการดาน

การ พั ฒ น าท รัพ ย ากร บุ คคล  และ

แผนปฏิบัติการ ประจำป 

1. วิเคราะหขอมูลดานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีจำเปน เพ่ือ

นำมาจัดทำรางแผนฯ 

2. ทบทวนและจัดทำรางแผนฯ  

3. ขอความเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และ

ปรับปรุงรางแผนฯ 

4. เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ 

5. เผยแพรประชาสัมพันธแผน 

5 5 5 5 5  กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ

บริ ห ารทรั พยากรบุ คคลของสำนั กงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

อบ. กบค. 

 

 

พบ. กบค. 

KPI 2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ี

ดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ในแตละ

ปงบประมาณ 

N/A - - 95 95  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

อบ. กบค. 
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มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

CSF 2 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑใน

การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย

ใหสอดคลองตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. 

กำหนด 

KPI 3 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง

ระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ 

แตงตั้ง โยกยาย 

1. แตงตั้งคณะทำงาน/กรรมการ 

2. จัดประชุมคณะทำงาน/กรรมการ 

3. พิจารณาทบทวน/กำหนดหลักเกณฑ 

4. เสนอผลการปรับปรุงระเบียบ/กำหนด

หลักเกณฑตอหัวหนาสวนราชการ/

อ.ก.พ. สป. / อ.ก.พ. รง. 

5. ประกาศใชหลักเกณฑ 

N/A - - - 5  การทบทวนระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา 

บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

สบ. กบค. 

CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการความรู 

KPI 4 จำนวนสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

 ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการเรียนรูสำหรับบุคลากร 

สป.รง. 

3 2 3 3 3  กิจกรรมจัดทำชองทางเผยแพรสื่อการ

เรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับบุคลากร 

สป.รง. 

พบ. กบค. 

KPI 5 จำนวนครั้งของการเขารับการเรียนรู

ทางอิเล็กทรอนิกส 

250 200 250 300 350  การติดตามผลการเขาถึงและเรียนรูดวยสื่อ

การเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

พบ. กบค. 

 

CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางการรับรู

และความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากรอยาง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 

KPI 6 จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึงและรับรู

ขอมูล ขาวสาร และองคความรูดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเผยแพรในองคกรอยาง

ท่ัวถึง 

720 720 720 720 720  การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลผานเว็บไซตอยางตอเน่ือง 

• การแตงตั้งโยกยาย 

• การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

กบค. 

(ทุกกลุมงาน) 
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• ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

• ดานพัฒนาบุคลากร 

• ดานวินัย 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุก

ระดบัใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยาง

มืออาชีพ 

 

10 10 10 10 10  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษของ

กระทรวงแรงงาน 

 โครงการฝกอบรมขาราชการใหมกระทรวง

แรงงาน 

 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ขาราชการระดับปฏบัิติงาน/ชำนาญงานของ

กระทรวงแรงงาน 

 กิจกรรมจดัสงขาราชการเขารับการฝกอบรม

หลักสตูรผูตรวจราชการระดับกระทรวง 

 กิจกรรมจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม

หลักสตูรผูตรวจราชการระดับกรม 

 กิจกรรมจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ 

 โครงการเสรมิสมรรถนะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากรสำนักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน  

 

พบ. กบค. 

 

พบ. กบค. 

 

 

พบ. กบค. 

 

 

ตร.สตป. 

 

 

ตร.สตป. 

 

 

ตร.สตป. 

 

ผส.ศทส. 
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  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานแรงงาน 

(ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)   

  โครงการอบรมหวัหนาและรองหวัหนา          

(ฝายแรงงาน) สำนักงานแรงงานใน

ตางประเทศ (อทป. และ ทปษ.) 

  โครงการอบรมลูกจางช่ัวคราวของ

สำนักงานแรงงานในตางประเทศ 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

จัดทำโครงการสำคัญประจำปงบประมาณ

ของกระทรวงแรงงานใหสอดคลองกับ

หลักเกณฑการคัดเลือกและการประเมินให

คะแนนขอเสนอโครงการสำคัญของ สศช. 

ศวน. กศร. 

 

ปร.สปร. 

 

 

ปร.สปร. 

 

ป.ย.ป. 

KPI 8 จำนวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากร

ท่ีนำมาใชอยางหลากหลาย  
2 2 2 7 7  กิจกรรมส งเสริมการพัฒนาบุคลากรด วย

รูปแบบ/วิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

พบ. กบค. 

CSF 6 ส งเสริ มการจั ดการความรู ใน

องคกรอยางเปนระบบ 

KPI 9 จำนวนองคความรู ท่ี จำเป นและ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

3 3 3 3 3  โครงการสงเสริมการจัดการความรูในการบริหาร

จัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน 

 กิจกรรมสงเสริมองคความรูการขับเคลื่อน

ยุ ท ธศ าสตร ช าติ  แผน แม บ ท ภ าย ใต              

ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ            

ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับภารกิจของกระทรวง

แรงงาน 

 

พบ. กบค. 

 

ป.ย.ป. 
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 มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง ใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการ

ปฏิบัติราชการ 

KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ื อ

ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ือง      

ใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และมีจิตบริการในการปฏิ บัติ ราชการ  

ท่ีดำเนินการแลวเสรจ็ในปงบประมาณ 

3 3 3 3 3  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 

 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเน่ืองในวันสำคัญ

ทางศาสนา 

 กิจกรรมฟงธรรมะและตอบคำถาม 

 โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศ

ไทยใหใสสะอาดปราศจากทุจริต 

กก. 

ศปท. 

 

ศปท. 

ศปท. 

 

CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกันการ

กระทำผิดวินัยอยางจริงจัง 

KPI 11  จำนวนบุคลากรท่ี ได รับการ

เสริมสรางใหมี วินัยและปองกันไมให

กระทำความผิด  

300 300 300 600 600  ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางในการเสริมสราง

วินัย กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับการกระทำผิดวินัย

และการลงโทษผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  

วน. กบค. 

CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบอยางตอเน่ือง 

KPI 12 จำนวนบุคลากรของหน วยงาน         

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน           

ท่ี เข าร วมการประชุม/อบรม/สั มมนา            

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงาน 

35 30 35 40 40  โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงาน

เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศปท. 

KPI 13 จำนวนครั้งในการจัดประชุม/อบรม/

สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/

อบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและ

องคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2 2 2 2 2  โครงการพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง

สรางสรรคด านการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหแกบุคลากร 

ศปท. 
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KPI 14 รอยละของผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัด 

กระทรวงแรงงานไมต่ำกวาเกณฑการ

ประเมินท่ีกำหนด 

85 - - 85 85  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ศปท. 

CSF 10 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือ

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

KPI 15 จำนวนกระบวนงานท่ีไดรับประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

1 2 2 1 1  โครงการสรางความรับรู เพ่ื อการวิเคราะห           

และประเมิ นความเสี่ ยงกระบวนงานเพ่ื อ               

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศปท. 

มิติท่ี 5 มิติดานคุณภาพชวิีต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจาก       

ท่ีรัฐจัดใหอยางตอเน่ือง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัด

สวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและ

ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมาย 

2 2 2 9 9  กิจกรรมการจัดสวัสดกิารและสิทธิประโยชน

ท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เชน การตรวจ

สุ ขภ าพป ระจำป  ก ารจำหน ายสิ นค า

สวัสดิการ (ตลาดนัด)  และโครงการเงินกู

เพ่ือท่ีอยูอาศัย เปนตน 

บส. กบค. 

CSF 12 ดำเนิ นมาตรการเสริ มสร าง            

ความรักความผูกพันในองคกรอยางจริงจัง 

KPI 17 รอยละความพึงพอใจของบุคลากร 

ตอความรักความผูกพันในองคกร 

N/A 65 85 85 85  กิจกรรมการเสริมสรางความรักความผูกพัน

ในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

บส. กบค. 
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วิสัยทัศนสำนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

“องคกรท่ีเปนเลิศดานการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย              

ดานแรงงาน” 

CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ

อยางเปนรูปธรรม 

CSF 2 ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 

โยกยายใหสอดคลองตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด 

CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู              

และการจัดการความรู 

CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล          

เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากรอยาง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 

CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะ             

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการ    

ท่ีหลากหลาย 

CSF 6 สงเสริมการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ 

CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจติบริการในการปฏิบัติราชการ 

CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกันการกระทำผดิวินัยอยางจริงจัง 

CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางตอเน่ือง 

CSF 10 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเน่ือง                 

เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

CSF 12 ดำเนินมาตรการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร

อยางจริงจงั 

พันธกิจสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทำขอมูล เพ่ือใชในการกำหนดนโยบาย 

เปาหมาย แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน 

2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรร

และบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพ่ือใหเกิดการ

ประหยัด คุมคา และมุงผลสัมฤทธิ์ 

3. กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการ

กระทรวง และรับเร่ืองราวรองทุกข รวมท้ังประสานการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ 

การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ            

ใหทันสมัย 

5. สงเสริมการวิเคราะห วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม 

การพัฒนาคาจาง และรายไดของประเทศ และงานดานการแรงงาน 
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มิติ 
ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ 

(เปาประสงคเชิงกลยุทธ) 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เลขฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ำหนัก 
ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 KPIs CSFs มิติ 

มิติท่ี 1  

มิติดานความสอดคลอง

เชิงกลยุทธ 

CSF 1 วางระบบการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกล

ยุทธอยางเปนรูปธรรม 

KPI 1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ/

ทบทวนแผนปฏิ บัติ การด านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล/แผนปฏิบัติ

การดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และแผนปฏิบัติการ ประจำป 

5 - - - - 5 50 100 20 อบ. กบค. 

พบ. กบค. 

KPI 2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ี

ดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ด านการบริหารทรัพยากรบุคคล       

ในแตละปงบประมาณ 

N/A 85 - 90 - 95 50 อบ. กบค. 

 

มิติท่ี 2  

มิติดานประสิทธิภาพ

ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคล 

CSF 2 ป รั บ ป รุ งระ เบี ย บ /

หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ 

แตงตั้ง โยกยายใหสอดคลอง

ตามหลกัเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด 

KPI 3 ระดั บความสำเร็ จของการ

ปรับปรุ งระ เบี ยบ/หลัก เกณ ฑ          

การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

N/A - - - - 5 100 30 20 สบ. กบค. 

CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู

และการจัดการความรู 

KPI 4 จ ำน วน สื่ อ ก าร เรี ย น รู

อิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการ

เรียนรูสำหรบับุคลากร สป.รง. 

3 1 - 2 - 3 50 35 พบ. กบค. 

 

KPI 5 จำนวนครั้งของการเขารับการ

เรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 

350 - - - - 350 50 พบ. กบค. 

CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

สรางการรับรูและความเขาใจ

ท่ี ถูกตองแก บุคลากรอย าง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 

KPI 6 จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึงและ

รับรูขอมูล ขาวสาร และองคความรู

ด านบริหารทรัพยากรบุ คคลท่ี

เผยแพรในองคกรอยางท่ัวถึง 

720 - - - - 720 100 35 กบค.  

(ทุกกลุม

งาน) 
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มิติ 
ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ 

(เปาประสงคเชิงกลยุทธ) 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เลขฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ำหนัก 
ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 KPIs CSFs มิติ 

มติิท่ี 3  

มิติดานประสิทธิผล

ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

CSF 5 ส งเส ริ มและ พั ฒ น า

บุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะ

เพ่ื อเพ่ิ มประสิ ท ธิ ภาพการ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

10 - - - - 10 50 50 20 พบ. กบค. 

ตร.สตป. 

ผส.ศทส. 

ศวน.กศร. 

ปร.สปร. 
ป.ย.ป. 

KPI 8 จำนวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนา

บุคลากรท่ีนำมาใชอยางหลากหลาย  

2 3 - 5 - 7 50 พบ. กบค. 

 

CSF 6 สงเสริมการจัดการความรู

ในองคกรอยางเปนระบบ 

KPI 9 จำนวนองคความรูท่ีจำเปนและ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

3 1 - 2 - 3 100 50 พบ. กบค. 

ป.ย.ป. 

มิติท่ี 4  

มิติดานความพรอม

รับผิดดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากร

อย างต อเน่ื อง ให ยึ ดมั่ น ใน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และมีจิตบริการในการปฏิ บัติ

ราชการ 

KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ปลู กฝ งจิ ตสำนึ กบุ คลากรอย าง
ต อเน่ื อง ให ยึ ดมั่ นในคุ ณ ธรรม 
จริ ยธรรม  จรรยาบรรณ  และ                
มีจิตบริการในการปฏิ บัติราชการ       
ท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

3 1 - 2 - 3 100 25  

 

 

 

 

 

 

 

20 

กก. 

 

ศปท. 

 

 

CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกัน

การกระทำผิดวินัยอยางจริงจัง 

KPI 11 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการ

เสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมให

กระทำความผดิ 

600 - - - - 600 100 25 วน. กบค. 

CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางตอเน่ือง 

 

KPI 12 จำนวนบุคลากรของหนวยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ท่ีเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงาน 

35 - - - - 40 35 25 ศปท. 
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มิติ 
ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ 

(เปาประสงคเชิงกลยุทธ) 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เลขฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ำหนัก 
ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 KPIs CSFs มิติ 

KPI 13 จำนวนครั้งในการจัดประชุม/

อบรม/สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวม

ประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะและองค ความรู เชิ ง

สรางสรรคดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

2 - - - - 2 30 ศปท. 

KPI 14 รอยละของผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม

ต่ำกวาเกณฑการประเมนิท่ีกำหนด 

85 - - - - 85 35 ศปท. 

CSF 10 วางระบบประเมินความ

เสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต

และประพฤติมชิอบ 

KPI 15 จำนวนกระบวนงานท่ีไดรับ

ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกัน

การทุจรติและประพฤติมชิอบ 

1 - - - - 1 100 25 ศปท. 

มิติท่ี 5  

มิติดานคุณภาพชีวิต 

ความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทำงาน 

CSF 11 จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ท่ี

นอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากร 

KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการ

จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดให

และดำเนินการสำเร็จตามเปาหมาย 

9 - - - - 9 100 50 20 บส. กบค. 

CSF 1 2  ด ำ เนิ น ม าต รก าร

เสริมสรางความรักความผูกพันใน

องคกรอยางจริงจงั 

KPI 17 รอยละความพึ งพอใจของ

บุคลากรตอความรักความผูกพันใน

องคกร 

N/A - - - - 85 100 50 
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ตารางท่ี 6 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ตอบสนองตอ CSF 1  วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยาง

เปนรูปธรรม 

KPI1  ระดับความสำเร็จในการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล/

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ ประจำป 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถปุระสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท ำ

แผนปฏิ บั ติ การด านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน

และจั ด ท ำแผน ป ฏิ บั ติ ก า ร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนปฏิ บัติการดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ข อ ง ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด 

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 

ป ร ะ จ ำ ป งบ ป ร ะ ม า ณ 

พ.ศ. 2565 

1. วิเคราะหขอมูลดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล

ท่ีจำเปน  เพ่ือนำมาจัดทำรางแผนฯ 

2. ทบทวนและจัดทำรางแผนฯ  

3. ขอความเหน็จากผูท่ีเก่ียวของ และปรับปรุง

รางแผนฯ 

4. เสนอผูบรหิารเพ่ือใหความเหน็ชอบ 

5. เผยแพรประชาสมัพันธแผน 

ธันวาคม 2564 

 

กลุมงานอัตรากำลัง

และระบบงาน 

กองบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

(อบ. กบค.) 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท ำ

แผนปฏิ บั ติ การด านการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิ บัติการดานการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

สำนั กงานปลั ดกระทรวง

แรงงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 

1. จัดทำรางแผนปฏบัิติการประจำปโดยขอ

ความเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 

2. เสนอผูบรหิารเพ่ือใหความเห็นชอบ 

3. เผยแพรแผนปฏิบัติการประจำปและ

นำไปใช 

มกราคม – มีนาคม 

2565 

 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 
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มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ตอบสนองตอ CSF 1  วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยาง

เปนรูปธรรม 

KPI 2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในแตละปงบประมาณ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ก า ร ก ำ กั บ  ติ ด ต า ม 

ประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนดานการบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

เพ่ือกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน ทุก 6 เดือน  

รายงานผลการดำเนินงาน

ทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือเสนอ

ผูบริหาร 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการตาม

แผนงาน/โครงการ และคาเปาหมายท่ีกำหนด

ในแผนปฏิบัติการฯ  

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงาน ปละ 2 ครัง้   

3. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 

เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

4. สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน

เสนอผูบริหารทราบ 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานอัตรากำลัง

และระบบงาน 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(อบ. กบค.) 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  40 

 

 

 

 

มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 2  ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย           

ใหสอดคลองตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด 

KPI 3 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง 

โยกยาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ก า ร ท บ ท ว น ร ะ เ บี ย บ /

หลักเกณฑ ในการสรรหา 

บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

เพ่ือใหการสรรหา บรรจุ แตงตัง้ 

โยกยาย ขาราชการ กระทรวง

แรงงานเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กำหนด 

มรีะเบียบ/หลักเกณฑ ใน

การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 

โยกยาย 

1. แตงตั้งคณะทำงาน/กรรมการ 

2. จัดประชุมคณะทำงาน/กรรมการ 

3. พิจารณาทบทวน/กำหนดหลักเกณฑ 

4. เสนอผลการปรบัปรุงระเบียบ/กำหนด

หลักเกณฑตอหัวหนาสวนราชการ หรือ 

อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ 

อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 

5. ประกาศใชระเบียบ/หลักเกณฑ 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานสรรหาและ

บรรจุแตงตั้ง 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(สบ. กบค.) 

ตอบสนองตอ CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการ

ความรู 

KPI 4 จำนวนสือ่การเรียนรูอิเลก็ทรอนกิสท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือการเรียนรูสำหรับบุคลากร สป.รง. 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิ จ ก รรม จั ด ท ำช อ งท าง

เผยแพรสื่อการเรียนรูทาง

อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ส ำ ห รั บ

บุคลากร สป.รง. 

เพ่ื อจัดทำช องทางเผยแพร     

สื่อการเรียนรู อิ เล็กทรอนิกส         

ใหตอบสนองตอความตองการ

ของบุคลากร สป.รง. 

ดิจ ิท ัล ไฟล (เอกสารสื ่อ

ก า ร เรี ย น รู ใน รู ป แ บ บ

อิเล็กทรอนิกส) 

1. สรางองคความรู 

2. นำองคความรู ข้ึน เผยแพรในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

3. ประชาสัม พันธ ให บุ คลากรเข า ถึงสื่ อ

อิเล็กทรอนิกสและแอปพลเิคช่ัน 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 
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มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการ

ความรู 
KPI 5 จำนวนคร้ังของการเขารับการเรียนรูทางอิเลก็ทรอนิกส 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การติดตามผลการเขาถึงและ

เรี ยนรู ด วยสื่ อการเรี ยนรู

อิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือติดตามผลการเขาถึงและ

เรี ย น รู ด ว ย สื่ อ ก า ร เรี ย น รู

อิเล็กทรอนิกส 

 

จำนวนบุคลากรท่ีเขารับ

การเรียนรู 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเขาไปตรวจสอบในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรยีนรูทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส 4 ชองทาง 

1) กลุมไลน KM สป.รง. 

2) Youtube 

3) Facebook Fanpage 

4) เว็บไซตกองบริหารทรพัยากรบุคคล 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 

ตอบสนองตอ CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางการ

รับรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากรอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

KPI 6 จำนวนคร้ังท่ีมีการเขาถึงและรับรูขอมูล ขาวสาร และองคความรูดานบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีเผยแพรในองคกรอยางท่ัวถึง 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลผ าน เว็บไซต อย าง

ตอเน่ือง 

เพ่ือสรางการรับรูและเขาใจท่ี

ถู ก ต อ งแ ก บุ ค ล า ก ร อ ย า ง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 

จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึง

และรับรูขอมูล ขาวสาร 

และองคความรูดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดการขาวสารเขาสูระบบ 

2. นำเขาขอมูลสูระบบ 

3. เผยแพรขอมูลเขาสูระบบ 

4. ติดตามผลการเผยแพรขอมลู ขาวสาร ดาน

การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(กบค.)  

(ทุกกลุมงาน) 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  42 

 

 

 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชพีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาขาราชการระดับ

ช ำ น า ญ ก า ร พิ เศ ษ ข อ ง

กระทรวงแรงงาน 

เพ่ือพัฒนาข าราชการระดับ

ชำนาญการพิเศษใหมีความรู

ความสามารถ มี สมรรถนะ

พ ร อ ม ท่ี จ ะ เป น ผู น ำ  แ ล ะ

ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง

แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขาราชการระดับชำนาญ

ก าร พิ เศ ษ ท่ี ได รั บ ก า ร

พั ฒ น า  มี ค ว า ม รู

ค ว าม ส าม ารถ  แ ล ะ มี

สมรรถนะพรอมเปนผูนำ 

และขับเคลื่อนภารกิจของ

กระทรวงแรงงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. วางแผนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2. ดำเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสูตรท่ี

กำหนด โดยการบรรยายใหความรูตาม

หลักสูตรท่ีเก่ียวของในการแลกเปลีย่นเรียนรู 

3. อบรมในรูปแบบออนไลนผ านระบบ 

ZOOM โดยการบรรยาย การสิต และการฝก

ปฏิบัติ 

พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 

โครงการฝกอบรมขาราชการ

ใหมกระทรวงแรงงาน 

เพ่ือพัฒนาขาราชการบรรจุใหม 

ใหมีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ

แบบแผนและการปฏิ บัติตน 

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะขาราชการ

ท่ีดี  

ข าราชการบรรจุ ใหม มี

ความรูความสามารถมี

ทัศนคติ ท่ีดี  และมีความ

พรอมในการปฏิบัติหนาท่ี 

เ พ่ื อ ป ร ะ โย ช น สุ ข ข อ ง

ประชาชน 

1. วางแผน ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตร

การพัฒนา 

2. ดำเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสูตรท่ี

กำหนด โดยการบรรยายใหความรู/การ

แลกเปลี่ ยน เรียนรู /การทำงานเปนทีม/

การศึกษาดูงาน 

3. อบรมในรูปแบบออนไลนผานระบบ ZOOM 

โดยการบรรยาย การสติ และการฝกปฏิบัติ 

4. การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  43 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชพีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาขาราชการระดับ

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงานของ

กระทรวงแรงงาน 

เพ่ือพัฒนาข าราชการระดับ

ปฏิ บัติ งาน/ชำนาญงานใหมี

ความรูความ เข าใจ เก่ียวกับ

บทบาทหนาท่ี และสามารถนำ

ค ว า ม รู แ ล ะ เท ค ด น ด ล ยี

สารสนเทศและนวัตกรรมมา

ปรับ ใช ในการปฏิ บัติ งาน  มี

วิสัยทัสน  ทัศนคติ ท่ีดีตอการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืน มีจิตสำนึก

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ข า ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ

ปฏิ บัติ งาน/ชำนาญงาน

ได รั บ ก าร พั ฒ น า  ให มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

บทบาทหนาท่ีและสามารถ

นำความรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม

มาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

มีวิสัยทัสน ทัศนคติท่ีดีตอ

การทำงานรวม กับผู อ่ืน            

มีจิตสำนึกดานคุณธรรม

และจริยธรรม 

1. ดำเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสูตรท่ี

กำหนด โดยการบรรยายใหความรู/การ

แลกเปลีย่นเรียนรู/การทำงานเปนทีม 

2. อบรมในรูปแบบออนไลนผ านระบบ 

ZOOM โดยการบรรยาย การสาธิต  และ            

การฝกปฏิบัติ 

มีนาคม 2565 กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  44 

 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิ จกรรมจัดส งข าราชการ 

เขารับการฝกอบรมหลักสูตร

ผูตรวจราชการระดับกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือเสริมสรางองคความรู ทักษะ 

และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับ

งานตรวจราชการ เพ่ือใหผูดำรง

ตำแหนงผูตรวจราชการระดับ

กระทรวง สามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม 

และเสริมสรางความเขมแข็งในการ 

ปฏิบัติงานดานการตรวจราชการ 

ใหสอดคลองกับความคาดหวัง

ของฝายบริหาร และไดรับความ

เช่ือถือจากประชาชน 

3. เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอ

การตรวจราชการ รวมท้ังมีการ

เสริมสรางเครือขายการตรวจ

ราชการใหมีความเขมแข็ง 

4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดศึกษา 

ดูงานหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

ในประเทศ เพ่ือศึกษาแนวคิด

เทียบเคียงตนแบบ (Benchmarking)  

ผู เขารับการอบรมไดรับ

ความรู ความเขาใจ มีทักษะ 

และทัศนคติท่ีเหมาะสมกับ

การเปนผูตรวจราชการมืออาชีพ  

 

กิจกรรมแบงออกเปน 4 ชวง ดังน้ี 

ชวงท่ี 1 การเสริมสรางเครือขายผูตรวจราชการ 

ระดับกระทรวง เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางผูเขารับการฝกอบรม 

ชวงท่ี 2 การเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาท่ีของผูตรวจราชการ รวมถึง

การเสริมสรางทัศนคติท่ีดตีอการตรวจราชการ

และการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการ

ตรวจราชการ 

ชวงท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนน 

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝกปฏิบัติการตรวจราชการ

แบบบูรณาการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชนในพ้ืนท่ี หรือการดำเนินโครงการ 

ท่ีสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล พรอมท้ัง

นำเสนอผลการฝกปฏิ บัติการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ จำนวน 2  ครั้ ง ณ  พ้ืน ท่ี

ตางจังหวัด 

ชวงท่ี 4 การศกึษาดูงานในประเทศ และพิธีปด 

การฝกอบรม (บางปงบประมาณมีการศึกษา  

ดูงานท้ังในและตางประเทศ) 

พฤศจิกายน 2564 – 

เมษายน 2565 

กลุมงานตรวจ

ราชการ  

สำนักตรวจและ

ประเมินผล  

(ตร.สตป.) 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  45 

 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถปุระสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 

ดานการบริหารจัดการ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ รวมท้ังแลกเปลีย่น
เรียนรู Best Practice เพ่ือนำมา 
ปรับใชในการตรวจราชการ 

 

 

  

กิ จกรรมจัดส งข าราชการ 

เขารับการฝกอบรมหลักสูตร

ผูตรวจราชการระดบักรม 

 

1. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม 

ใหแกผูตรวจราชการกรมหรือ

บุคลากรในระบบตรวจราชการ

ท่ีไดรับมอบหมาย ไดมีความรู

และทักษะในการตรวจราชการ 

รวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ 

ใหสอดคลองกับความคาดหวัง

ของฝายบริหาร 

2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม
ได แลก เปลี่ ยนความรู  และ
ประสบการณดานการตรวจราชการ 
ตลอดจนเสริมสรางเครือขาย
ของผูตรวจราชการกรมในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการให
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู ความเขาใจ มีทักษะ 
รวมท้ังทัศนคติท่ีเหมาะสม
ตองานตรวจราชการสามารถ
ปฏิบัติงานดานการตรวจ
ราชการ และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน การตรวจราชการ
แบบบูรณาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการสราง
เครือขายการตรวจราชการ
ท้ังในและตางกระทรวง 
อันจะสงผลใหการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
มีความพรอมในการดำรง
ตำแหนงเชิงการบริหาร 

กิจกรรมแบงออกเปน 4 ชวง ดังน้ี 

ช วง ท่ี  1  กิ จกรรม เสริมสร างเครือข าย 

ผูตรวจราชการระดับกรม เพ่ือเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางผูเขารับการฝกอบรม 

ชวงท่ี 2 การเสรมิสรางความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาท่ีของผูตรวจราชการกรมและ

เสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการตรวจราชการ 

ชวงท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนน

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝกปฏิบัติการตรวจราชการ

แบบบูรณาการในโครงการท่ีสำคัญตามนโยบาย 

ของรัฐบาล พรอมท้ังนำเสนอผลการฝกปฏิบัติการ 

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ พ้ืนท่ีตางจังหวัด 

ชวงท่ี 4 การศึกษาดูงานในประเทศ และพิธีปด

การฝกอบรม (บางปงบประมาณมีการศึกษาดู

งานท้ังในและตางประเทศ) 

 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

2565 

กลุมงานตรวจ

ราชการ  

สำนักตรวจและ

ประเมินผล  

(ตร.สตป.) 



แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  46 

 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดศึกษา 

ดูงานหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

ในประเทศ เพ่ือศึกษาแนวคิด

เทียบเคียงตนแบบ (Benchmarking) 

รวมท้ังทักษะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

กับการตรวจราชการมาปรับใช

ในการปฏิบัติงานดานการตรวจ

ราชการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    

กิ จกรรมจัดส งข าราชการ 

เขารับการฝกอบรมหลักสูตร

ผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะใน

เชิงการวิเคราะห  การคิดเชิง

ระบบ การคิดเชิงสรางสรรค

รวมท้ังเสริมสรางความรูในเชิง

การบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสราง 

ความเปนมืออาชีพใหแกเจาหนาท่ี 

สนับสนุนการตรวจราชการของ

ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

2 . เพ่ื อ แลก เป ลี่ ยน ความ รู  

ประสบการณดานการตรวจราชการ 

รวมท้ั งเสริมสร างเครื อข ายของ

เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 

ผูเขารับการฝกอบรมไดรบั

การพัฒนาขีดสมรรถนะ 

ในการเปนผูชวยผูตรวจราชการ 

 

กิจกรรมแบงออกเปน 4 ชวง ดังน้ี 

ชวงท่ี 1 พิธีเปด/และกิจกรรมการเสริมสราง

เครือขายผูเขารับการฝกอบรมฯ 

ชวงท่ี 2 การเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ สรางทัศนคติ 

ท่ีดีตอการตรวจราชการ และประสบการณ 

ในการตรวจราชการ 

ชวงท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนน

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝกปฏิบัติการตรวจราชการ

และการเขียนรายงานผลการตรวจราชการใน

โครงการท่ี สำคัญตามนโยบายของรั ฐบาล                

ณ สถานท่ี/สวนราชการในตางจังหวัด  

เมษายน – มิถุนายน 

2565 

กลุมงานตรวจ

ราชการ  

สำนักตรวจและ

ประเมินผล  

(ตร.สตป.) 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบัิติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถปุระสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 3. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม

ไดมีโอกาสศึกษาดูงานในประเทศ 

รวมถึงประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ใน พ้ื น ท่ีต างจั งห วัด  เพ่ื อน ำ

ทักษะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ตรวจราชการ มาปรับใชในการ

พัฒนาประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานตอไป 

 ชวงท่ี 4 การศึกษาดูงานในประเทศ และพิธีปด

การฝกอบรม (บางปงบประมาณมีการศึกษา  

ดูงานท้ังในและตางประเทศ) 

  

โครงการเสริมสมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 

เ พ่ื อ ให บุ ค ล าก รส ำ นั ก งาน

ป ลั ด ก ร ะ ท รว งแ ร งงาน ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

ตลอดจนสามารถนำความรูและ

ทักษะท่ีไดรับจากการอบรมไป

เปนแนวทางในการประยุกตใช

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดานตางๆไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนของบุคลากรท่ีเขารับ

การเรียนรูมีความรูความ

เข า ใ น ห ลั ก สู ต ร ด า น

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 6 รุน 4 หลักสูตร ไดแก 

1. หลั กสู ตร Advance Power BI Using DAX 

จำนวน 2 รุน 

2. หลักสูตร AI จำนวน 1 รุน 

3. หลักสู ตรพระราชบัญญั ติ คุ มครองข อมู ล            

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 

4. หลักสูตร Basic Data Governance Workshop 

จำนวน 1 รุน 

5.อบรมเสริมสรางความรูดานการบริหารองคกร

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำหนด Digital Roadmap 

รองรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวง

แรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 - 2570 )          

ธันวาคม 2564 - 

สิงหาคม 2565 

กลุมงานวางแผน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(ผส.ศทส.) 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมสีมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชพี 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถปุระสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยดานแรงงาน   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น แ ล ะ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

มีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพ

สามารถดำเนินการวิจัย

ดานแรงงาน เพ่ือการ

พัฒนาดานแรงงานท่ี

สอดคลองกับยุทธสาสตรชาติ 

20 ป นโยบาย Thailand 4.0 

และเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (SDGs) 

ดำเนินการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร และ

เสริมสรางความรูทางวิชาการดานเศรษฐกิจ

การแรงงาน การวิจัย แปรผล และนำเสนอ

งานวิชาการ 

 

ตุลาคม 2564 -กันยายน 

2565 

ศูนยวิจัยและ

นวัตกรรมแรงงาน 

กองเศรษฐกิจการ

แรงงาน 

(ศวน. กศร.) 

 

โครงการอบรมหัวหนาและ

รองหัวหนา (ฝายแรงงาน) 

ส ำ นั ก ง า น แ ร ง ง า น ใ น

ตางประเทศ (อทป. และ 

ทปษ.) 

1 ) เ พ่ื อ ให หั วห น าแล ะ รอ ง
หัวหนาสำนักงานแรงงานใน
ต า ง ป ร ะ เท ศ ไ ด รั บ ท ร า บ 
นโยบาย แนวทาง บทบาทใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน 
2) เพ่ือกำหนดแผนงานด าน
สงเสริมขยายตลาดแรงงานใน
ต างป ระ เทศของกระทรวง
แรงงานและกำหนดมาตรการใน
การใหความคุมครองแรงงาน
ไทยในตางประเทศ 
 

1) หัวหนาและรองหัวหนา
ส ำ นั ก ง า น แ ร ง ง า น ใน
ตางประเทศและเจาหนาท่ี 
ท่ี เ ก่ี ย วข อ งได รั บทราบ
นโยบายและมีความรูความ
เขาใจในบทบาท หนาท่ี  
แนวทางในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือสนองตอบนโยบาย
ด านการส ง เส ริม รั กษ า
ขยายตลาดแรงงาน และ
คุมครองสิท ธิประโยชน
แรงงานไทยในตางประเทศ 

อบรมผานระบบออนไลน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
1 ) รั บ ฟ ง น โย บ า ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใน
ตางประเทศจากผูบริหาร 
2) การบรรยายเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงาน เชน การบริหารการเงินการ
คลังและพัสดุ 
3) การรายงานผลการปฏิบัติงานปท่ีผานมา
ของสำนักงานแรงงานในตางประเทศ 
4) รวมหารือแนวทางการปฏิ บัติ งานกับ
หนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน
แรงงานในตางประเทศ 
 

เมษายน - มิถุนายน 
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กลุมงานประสาน

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

สำนักประสานความ

รวมมือระหวาง

ประเทศ (ปร.สปร.) 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมสีมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชพี 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถปุระสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 

3) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

ปญ หาและ อุปสรรค ในการ

ปฏิ บัติ งานเพ่ือปรับปรุงแนว

ทางการปฏิบัติงานในกระทรวง

และขาราชการท่ีประจำการใน

ตางประเทศ     

2) หั วหน าและรองหั วหน า

สำนักงานแรงงานในตางประเทศ

และเจ าหน าท่ี ท่ี เก่ี ยวข อง

สามารถกำหนดทิศทาง แผนงาน 

แนวทาง และมาตรการในการ

ปฏิ บัติ งานดานการสงเสริม

รักษา ขยายตลาดแรงงาน และ

คุมครองสิทธิประโยชนแรงงาน

ไทยในตางประเทศ  เปนไปใน

ทิ ศทางเดี ยวกั นอย างมี

ประสิทธิภาพ 

3) กระทรวงแรงงานมีแผนงาน

ดานการสงเสริมรักษา ขยาย

ตลาดแรงงานและคุมครองสิทธิ

ประโยชน แรงงานไทยใน

ตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของกระทรวง

แรงงานและสำนักงานแรงงานใน 

ตางประเทศ                
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมสีมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชพี 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถปุระสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โค ร งก า ร อ บ รม ลู ก จ า ง

ช่ั วค ราว  ขอ งส ำ นั ก งาน

แรงงานในตางประเทศ  

 

 

 

 

 

1) เพ่ื อให ลูกจ างช่ัวคราวใน

ตางประเทศไดรับความรูความ

เขาใจในระเบียบ หลักเกณฑ 

และแนวทางการปฏิบัติงานของ

ส ำ นั ก ง า น แ ร ง ง า น ใ น

ต างป ระ เท ศ  ซึ่ งจะช วย ให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ื อให ลูกจ างช่ัวคราวใน

ตางประเทศ มีความรูความ

เขาใจและพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงาน และไดแลกเปลี่ยน

ความ รู  ค วามคิ ด เห็ น  แล ะ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

1 ) ลู ก จ า ง ช่ั ว ค ร า ว ใน

ตางประเทศสามารถนำ

ความรูและประสบการณ

จากการอบรมไปปรับใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2 ) ลู ก จ า ง ช่ั ว ค ร า ว ใน

ตางประเทศ มีแนวคิดและ

วิธีการทำงานท่ีถูกตอง  

3 ) ลู ก จ า ง ช่ั ว ค ร า ว ใน

ตางประเทศ มีความรัก

องคกร และมีสวนรวมใน

การทำงาน 

 

อบรมผานระบบออนไลน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

1) การบรรยายเก่ียวหลักเกณฑ และระเบียบ

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน เชน ระเบียบ

การเงินการคลัง ระเบียบพัสดุ  และสิทธิ

ประโยชนตางๆ  

2) การถามตอบ-ปญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ความคิด เห็น  และประสบการณ ในการ

ปฏิ บั ติ งาน  หรือรวมหารือแนวทางการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของ

กับสำนักงานแรงงานในตางประเทศ 

 

มกราคม - มีนาคม 

2565 

กลุมงานประสาน

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

สำนักประสานความ

รวมมือระหวาง

ประเทศ (ปร.สปร.) 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการจัดทำโครงการ

สำคัญประจำปงบประมาณ

ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น           

ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ

การคัดเลือกและการประเมิน

ใหคะแนนขอเสนอโครงการ

สำคัญของ สศช. 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือใหการจัดทำโครงการ

สำคัญประจำปงบประมาณของ

กระทรวงแรงงานตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน

อยางแทจริง ท่ัวถึง สอดคลอง

ตอบริบทการเปลี่ยนแปลงและ

เปนไปตามเป าหมายภายใต

ยุทธศาสตร 

2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

เก่ี ย ว กับ ข้ั น ตอน การจั ดท ำ

โครงการสำคัญประจำปงบประมาณ

ตามแนวทางท่ี สศช. กำหนด 

3. เพ่ือพัฒนาองคความรูและ

ทักษะในการจัดทำรายละเอียด

โครงการสำคัญใหแกเจาหนาท่ี  

ผู ป ฏิ บั ติ งานของห น วย งาน      

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ

ส า ม า ร ถ น ำ ไป ป รั บ ใช ใ น

ปงบประมาณตอไป 

1. บุคลากรหนวยงาน  

ใน สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง

แ ร ง ง า น  มี ค ว า ม รู      

ความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดทำโครงการสำคัญ

ประจำปงบประมาณให

สอดคลองกับหลักเกณฑ

การคัด เลือกและการ

ป ร ะ เมิ น ให ค ะ แ น น

ขอเสนอโครงการสำคัญ

ตามแนวทางท่ี  สศช. 

กำหนด 

2. บุคลากรหนวยงาน  

ใน สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง

แ ร ง ง า น ท่ี ผ า น ก า ร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 

สามารถนำความรูและ

ทักษะไปใชในการจัดทำ 

จำนวน 2 กิจกรรม ไดแก 

1. การสัมมนาใหความรูเก่ียวกับ 

   1.1 การจัดทำโครงการสำคัญประจำป

งบประมาณ ตามแนวทางท่ี สศช. กำหนด 

   1.2 หลักเกณฑการคัดเลือกและประเมิน   

ให ค ะ แ น น ข อ เส น อ โค ร ง ก า ร ส ำ คั ญ                 

8 หลักเกณฑ ท่ี สศช. กำหนด      

   1.3 ความเก่ียวของของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงานตอเปาหมายแผนแมบทยอย 

140 เปาหมาย และความสอดคลองกับหวงโซ

คุณคา (Value Chain) 

  1.4  การวิเคราะหความสอดคลองของ

โครงการกับยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

2. การฝกปฏิ บัติการจัดทำรายละเอียด

ขอเสนอโครงการสำคัญประจำปงบประมาณ

ของหนวยงานตามประเด็นแผนแมบทและ

เปาหมายระดับแผนยอยท่ีเก่ียวของ 

 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2564 

กลุมขับเคลื่อน 

การปฏิรปูประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติ 

และการสรางความ

สามัคคีปรองดอง 

(กลุม ป.ย.ป.) 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชพีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 4. เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงานเตรียมความ

พรอมในการจัดทำโครงการ

สำคัญ ประจำป งบประมาณ     

พ.ศ. 2567 ของหนวยงาน 

5. เพ่ือเปนการบูรณาการและ

เรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงแรงงานในการ

พัฒ นาบุคลากรให มี ความรู

เ ก่ี ย ว กับ การ ขับ เคลื่ อนการ

ด ำ เ นิ น ง า น โค ร งก า ร แ ล ะ

กิจกรรม ให บ รรลุ เป าหม าย

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

รายละเอียดโครงการ

ส ำ คั ญ ป ร ะ จ ำ ป

งบประมาณ พ.ศ. 2567

ข อ งห น ว ย งาน  โด ย

สอดคลองกับหลักเกณฑ

และแนวทางท่ี  สศช . 

กำหนด 

3. หนวยงานในสังกัด

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น

สามารถจัดทำโครงการ

ส ำ คั ญ ป ร ะ จ ำ ป

งบประมาณท่ีตอบสนอง

ตอประชาชนและเปนไป

ตามเป าหมายภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI 8 จำนวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีนำมาใชอยางหลากหลาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลติท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา

บุคลากรดวยรูปแบบ/วิธีการ

พัฒนาท่ีหลากหลาย 

เพ่ือพัฒนารูปแบบ / วิธีการ

พัฒนาบุคลากรของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ใหมี

ความหลากหลาย 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 

โดยการจัดการความรู 

การมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อ social 

media 

1. Line กลุม  

2. Facebook Fanpage km mol 

3. Youtube km mol 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 

ตอบสนองตอ  CSF 6 สงเสริมการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ KPI 9 จำนวนองคความรูท่ีจำเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการสงเสริมการจัดการ

ความรูในการบรหิารจัดการ

ยุทธศาสตรดานแรงงาน 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดเขามา

มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางเปนระบบ  และ

จัดเก็บองคความรูท่ีจำเปน

สอดคลองกับประเดน็

ยุทธศาสตรดานแรงงานอยาง

เปนระบบ 

จำนวนองคความรูท่ีจำเปน 

และสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตรดานแรงงาน 

1. แจงเวียนทุกหนวยงานใหสงประเด็นองค

ความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

2. จัดประชุมเพ่ือคดัเลือกองคความรู 

3. จัดทำแผนองคความรูเสนอผูบริหารใหความ

เห็นชอบ 

4. ดำเนินการถายทอดองคความรูตามแผนฯ 

5. จัดเก็บและเผยแพรองคความรูผานชองทาง

ตาง ๆ เชน  Line กลุม , Facebook Fanpage 

km mol และ Youtube  km mol 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(พบ. กบค.) 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 6 สงเสริมการจดัการความรูในองคกรอยางเปนระบบ KPI 9 จำนวนองคความรูท่ีจำเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมสงเสริมองคความรู

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ช าติ  แ ล ะแผน การป ฏิ รู ป

ประเทศ ท่ีสอดคลองเช่ือมโยง

กับ ภ าร กิ จข อ งกระท รว ง

แรงงาน 

 

 

 

 

 

เพ่ื อ รวบรวม  จั ด เก็บและ

เผยแพรองคความรูเก่ียวกับ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ช าติ  แ ละแผนการป ฏิ รู ป

ประเทศท่ีสอดคลองเช่ือมโยง

กับ ภ าร กิ จขอ งกระท รวง

แรงงานอยางเปนระบบ 

จำนวนองคความรูท่ีสำคัญ

เก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ 

แ ผ น แ ม บ ท ภ า ย ใ ต

ยุ ท ธศ าส ต ร ช าติ  แ ล ะ

แผนการปฏิรูปประเทศ     

ท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจของ

กระทรวงแรงงาน ไดรับ

การรวบรวม จัดเก็บและ

เ ผ ย แ พ ร  ใ น ร ะ บ บ

สารสนเทศขององคกร 

1. รวบรวมองคความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผน   

การปฏิรูปประเทศ ท่ีสำคัญและจำเปนของ

สำหรับบุคลากรและเจาหนาท่ีผูปฏิ บัติงาน

โครงการ/กิจกรรม 

2. จัดเก็บองคความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผน   

การปฏิรูปประเทศ อยางเปนระบบ เชน เอกสาร 

สื่ อ  Infographic คู มื อ  และพัฒ นาไปสู ก าร

จัดเก็บในระบบสารสนเทศขององคกร 

3. เผยแพรองคความรู เพ่ือให บุคลากรและ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดนำไปใชประโยชน      

ในชองทางตางๆ เชน Line กลุม และระบบ

สารสนเทศ เปนตน 

เมษายน - กันยายน 

2565 

กลุมขับเคลื่อน 

การปฏิรปูประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติ 

และการสรางความ

สามัคคีปรองดอง 

(กลุม ป.ย.ป.) 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนกึบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดมัน่ในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมจีิตบริการในการปฏิบัติราชการท่ีดำเนินการ

แลวเสร็จในปงบประมาณ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร 

ประจำเดือน 

1. เพ่ือสงเสริม รักษาประเพณี

การทำบุญตักบาตรรวมกันของ

ขาราชการและเจาหนาท่ีภายใน

องคกร รวมถึงพุทธศาสนิกชน

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีกระทรวง

แรงงาน 

2. เพ่ือเสริมสราง พัฒนา และ

เสริมสรางศักยภาพดานนันทนาการ 

เพ่ื อให เกิดความเช่ือมโยงและ

บูรณาการทำงานรวมกันของ 

ทุกฝ าย ให เกิดประสิทธิภาพ 

บรรลตุามเปาหมายและวัตถุประสงค 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ประจำเดือน 

1. ขออนุมั ติ จั ด กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

ประจำเดือน (ในทุกวันศุกรสับดาหสุดทายของ

เดือน) ตอปลัดกระทรวงแรงงาน เรียนเชิญ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนประธาน

กิจกรรม และเรียนเชิญผูบริหารระดับสูงของ

กระทรวง รวมถึงขาราชการและเจาหน าท่ี            

เขารวมกิจกรรม 

2. ขออนุมั ติค าใชจ ายจัด กิจกรรมทำบุญ        

ตักบาตร ประจำเดือนตอประธานกรรมการ

สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สำหรับคาใชจายท่ีเก่ียวของ (คาภัตราหารถวาย

พระสงฆ จำนวน 9 รูป และคาชุดทำบุญตักบาตร) 

3. ประสานการดำเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวย กองบริหารการคลัง (ฝายสถานท่ี

และวัสดุ/อุปกรณ) กองเผยแพรประชาสัมพันธ 

(การทำปายไวนิล เพ่ือติดประกาศและเผยแพร

ประชาสัมพันธ) 

ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

กองกลาง (กก.) 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดมัน่ในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการท่ีดำเนินการ

แลวเสร็จในปงบประมาณ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเน่ืองใน

วันสำคัญทางศาสนา 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติ

ธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจ

ทางศาสนา อันเปนการปลูกฝง

คุณธรรม จิตสำนึก จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการ

ในการปฏิบัติราชการ 

จำนวนกิจกรรมท่ีจัด ข้ึน

อยางนอย 3 กิจกรรม ใน

การส งเสริมการปฏิ บั ติ

ธร รม  แ ละการป ฏิ บั ติ

ศาสนกิจ 

 

1. กำหนดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังน้ี 

1.1 กิจกรรมใสบาตร 

1.2 กิจกรรมฟงธรรมะ 

1.3 กิจกรรมตอบคำถามธรรมะ 

2. เผยแพรประชาสมัพันธเชิญชวนบุคลากรเขารวม 

3. ดำเนินกิจกรรม 

4. รายงานผลการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2564 –

กันยายน 2565 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

(ศปท.) 
กิจกรรมฟงธรรมะและตอบ

คำถาม 

 

โครงการกระทรวงแรงงานรวม

ขับเคลื่อนประเทศไทยให ใส

สะอาดปราศจากทุจริต 

เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร

ให มี ค วาม รู ด าน คุ ณ ธรรม 

จริยธรรม และวินัย พรอมท้ัง ใหมี

ความตระหนักรูถึงภารกิจหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย ในการใหบริการ

ประชาชนบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและ

ถูกตองตามระเบียบท่ีกำหนด โดย

ยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล (Good 

Governance) รวมถึง การนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

ใชในการทำงาน 

จำนวนบุคลากรในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงานไดรับความรูในการ

สงเสริมธรรมาภิบาลและ

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใชในการ

ทำงาน 

1. เสนอโครงการ กำหนดหลักสูตร 

2. เชิญ บุคลากรในสั ง กัดสำนักงานปลั ด 

กระทรวงแรงงานเขารวมโครงการฯ 

3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

4. ประเมนิผลโครงการ/กิจกรรม 

5. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให

ผูบริหารทราบ 

1 เมษายน – 30 

กันยายน 2565 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

(ศปท.) 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกันการกระทำผิดวินยัอยางจริงจัง KPI 11 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำความผิด 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ประชาสั มพั นธ เผยแพร

แนวทางในการเสริมสรางวินัย 

กรณี ศึ กษาท่ี เก่ี ยวกับการ

กระทำผิดวินัยและการลงโทษ

ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรูทางวินัย

และปองกันการกระทำผิดวินัย 

บุคลากรรับรู  รับทราบ

เก่ียวกับการกระทำผิดวินัย

และการลงโทษ ในกรณีตางๆ

และปฏิบัติตนใหมีวินัย 

ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางในการเสริมสราง

วินัย กรณีศึกษาเก่ียวกับการกระทำผิดวินัยและ

การลงโทษผานชองทางการสื่อสารตางๆ เชน 

Facebook , Line และเว็บไซต กบค. 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานวินัย  

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(วน. กบค.) 

ตอบสนองตอ CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง 
KPI 12 จำนวนบุคลากรของหนวยงานในสังกดัสำนกังานปลัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการ

ประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือเสริมสรางประสทิธิภาพการทำงาน 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร า ง

ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือ

ป อ งกั น การทุ จริ ต และ

ประพฤติมิชอบ 

 

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการ

ทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 

บุคลากรของหนวยงานใน

สั ง กั ด ส ำ นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงแรงงานเขา

รวมโครงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือ

ป องกั นการทุ จริ ตและ

ประพฤตมิิชอบ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินงานและใหความ

รวมมือในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ดำเนินการตดิตาม ประเมินผล 

4. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 

 

 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

(ศปท.) 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง KPI 13 จำนวนคร้ังในการจัดประชุม/อบรม/สมัมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/

สัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมชิอบ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะและ

องคความรูเชิงสรางสรรคดาน

การปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหแกบุคลากร 

เพ่ื อพัฒนาสมรรถนะและองค

ความรู เชิ งสร างสรรค ด านการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ใหแกบุคลากร 

บุคลากรมีความรูดานการ

ป องกันการ ทุ จริ ตและ

ประพฤติมิชอบ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินงานและใหความ

รวมมือในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

3. ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและองคความรู         

เชิงสรางสรรค ด านการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหแกบุคลากร 

4. ติดตาม ประเมินผล 

5. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

(ศปท.) 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง KPI 14 รอยละของผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไมต่ำกวาเกณฑการประเมนิท่ีกำหนด 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนา

ตนเองในดานคุณธรรมและความ

โปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลใน

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  มี ก า ร

ดำเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชน

ตอประชาชนและสวนรวมเปน

สำคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบใน

หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐมีความ

โปรงใสและนำไปสูการ

ต อต านการทุ จริตและ

ประพฤติมิชอบของทุก

ภาคสวน  

 

1. ขออนุมัติผูบริหารในการดำเนินการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ป 2565 

2. ดำเนินการประเมิน ดังน้ี 

2.1.วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอำนวยการ/หัวหนา/

ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงาน

จางท่ีทำงานให กับหน วยงานภาครัฐ เป น

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2565 

เปนตนมา โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางอยางงาย 

(Simple random sampling) รอยละ 10 ของ

จำนวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยผูมีสวนได

สวนเสียภายในสามารถเขาระบบผาน URL หรือ 

QR code เพ่ือตอบแบบสำรวจดวยตนเอง 

2.2 วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

โดยวัดจากบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หนวยงานของรัฐอ่ืน ท่ีเคยมารับบริการหรือมา

ติ ด ต อ ตามภารกิ จของหน วย งานภ าครั ฐ 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2564 เปนตนมา โดยคัดเลือก

กลุมตัวอยางแบบมีช้ันภูมิ (Stratified Random        

กุมภาพันธ  - 

กันยายน 2565 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

(ศปท.) 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง KPI 14 รอยละของผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไมต่ำกวาเกณฑการประเมนิท่ีกำหนด 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   

Sampling) รอยละ 10 ของจำนวนผูมีสวนได

สวนเสียภายนอกตามบัญชีรายช่ือท่ีหนวยงาน

รวบรวม โดยคณะท่ีปรึกษาการประเมินจะแจง

กลุมเปาหมายดังกลาว ใหตอบแบบสอบถาม 

และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสามารถคนหา

ชองทางการเขาตอบไดจากระบบ ITAS โดยตรง 

2.3 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ เก็บขอมูลจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงานภาครัฐ ท่ีใชในการ

สื่อสารตอสาธารณะ ผานแบบตรวจการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (OIT) โดยหนวยงานตอบแบบ

สำรวจ OIT โดยการตอบคำถามมี/ไมมี พรอม

ท้ังระบุ URL เพ่ือเช่ือมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของ

ขอมูลและระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ  

3. ประเมิน ตดิตามผล และรายงานผลการ

ดำเนินงานใหผูบริหารทราบ 
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. มิติท่ี 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอบสนองตอ CSF 10 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ KPI 15 จำนวนกระบวนงานท่ีไดรับประเมนิความเสี่ยงเพ่ือการปองกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

โครงการสรางความรับรูเพ่ือ

การวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ ยงกระบวนงานเพ่ื อการ

ป อ งกั น การทุ จริ ต แ ล ะ

ประพฤติมิชอบ 

 

เพ่ือวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ยงกระบวนงานเพ่ือการปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หนวยงานมีมาตรการเพ่ือ

ปองกันความเสี่ยงตอการ

ทุจริตในการปฏิ บัติ งาน

ต า ม ก ร ะ บ ว น ง า น ท่ี

ดำเนินการวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงแลว 

1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบ

การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

ประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตฯ ใหกับบุคลากร

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

2. คัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ นำมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวน 1 กระบวนงาน/งานในภารกิจ  

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามกรอบการประเมินฯ ในความ

โปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ  

5. ดำเนินการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6. ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมชิอบตอผูบริหาร 

กุมภาพันธ – 

กันยายน 2565 

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

(ศปท.) 
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มิติท่ี 5 มิติดานคุณภาพชวิีต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ตอบสนองตอ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนอืจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนอืจากรัฐจัดใหและดำเนินการ

สำเร็จตามเปาหมาย 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมการจัดสวัสดิการ

แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น ท่ี

นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากร

นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให และ

เสริมสรางขวัญและกำลังใจและ

ความเปนอยูท่ีดี 

รูปแบบสวัสดิการและสิทธิ

ป ร ะ โย ช น ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น

นอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

อย างน อย 2 โครงการ/

รูปแบบ 

1. การตรวจสุขภาพประจำป 
2. การจำหนายสินคาสวัสดิการ (ตลาดนัด) 
3. ลานกีฬาอเนกประสงค 
4. โครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
5. ศูนยสงเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวง
แรงงาน 
6. การออกกำลังกายยืดเหยียดคลายกลามเน้ือ
ตานออฟฟศซินโดรม 
7. หองปฐมพยาบาล 
8. การปรับปรุงศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 
(Fitness Room) 
9. หองรับรองสมาชิกสวัสดิการและผูเกษียณอายุราชการ 
10. หองละหมาด 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบรหิาร

คาตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(บส. กบค.) 

ตอบสนองตอ CSF 12 ดำเนินมาตรการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรอยาง

จริงจัง 

KPI 17 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอความรักความผูกพันในองคกร 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเสริมสราง

ความรักความผูกพัน ใน

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 

เพ่ือเสริมสรางความรักความ

ผูกพันในสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงานอยางเปนรูปธรรม 

แผนเสริมสรางความรัก

ความผูกพันในองคกรของ

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 

1. จัดประชุมคณะทำงานเสรมิสรางความรักความ

ผูกพันในองคกรของสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน  

2. สำรวจความตองการเก่ียวกับเสรมิสรางความรกั

ความผูกพันในองคกร   และจัดทำแผนการ

ดำเนินการฯ 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

กลุมงานบรหิาร

คาตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน 
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มิติท่ี 5 มิติดานคุณภาพชวิีต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ตอบสนองตอ CSF 12 ดำเนินมาตรการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรอยาง

จริงจัง 

KPI 17 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอความรักความผูกพันในองคกร 

ชื่อโครงการ / งาน วัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมในโครงการ/งาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   3. ดำเนินการเสรมิสรางความรักความผูกพันใน

องคกรตามแผนการดำเนินการฯ 

4. ประเมินผลการดำเนินการเสริมสรางความรัก

ความผูกพันในองคกร และประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอความรักความผูกพันในองคกร 

5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ 

 กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(บส. กบค.) 
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บบทที่ ทที่ 44  

การนำแผนไปการนำแผนไปสูการปฏิสูการปฏิบับัติ การประเมินผติ การประเมินผล และรายงานล และรายงานผลผล  

  
  

การนำการนำแผนแผนปฏิปฏิบัติการบัติการดานดานการบการบริริหารหารทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคลไปสูกาไปสูการปฏิรปฏิบัติบัติ  

 เพ่ือใหหนวยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน จึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสูการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเผยแพร และประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในชองทางการสื่อสาร เชน 

การแจงเวียน และการจัดทำไฟลขอมูลเพ่ือเผยแพรผานเว็บไซตกระทรวงแรงงานและเว็บไซตกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เปนตน 

2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลติดตามการดำเนินงาน รวบรวมขอมูล และรายงานผลไป

ยังผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

4) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถประเมินผลการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไดอยางเปนระบบ ตามรูปแบบการรายงานผลท่ีกำหนด 

5) ผูบริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากการดำเนินการพัฒนาไมเปนไปตามแผน ควรหาทางแกปญหาท่ีเหมาะสม            

เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คำแนะนำในการกรคำแนะนำในการกรอกอก HR Scorecard Template  

คำอธิบายการคำอธิบายการกรอกกรอก  HHRR  SSccoorreeccaarrdd  TTeemmppllaattee  

วิสัยทัศน  ระบุขอความวิสัยทัศนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

พันธกิจ  ระบุขอความพันธกิจของสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

ประเด็นกลยุทธ  ระบุประเด็นกลยุทธตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) หรือจากปจจัยหลักแหงความสำเร็จในมิติ

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ Scorecard ระดับองคกร 

มิติ  จัดเรียงมิติ หรือมุมมองลงใน Template ระบุชื่อของมิต ิ

CSFs  ใสปจจัยหลักแหงความสำเร็จท่ีเลือกมาจากแผนท่ีกลยุทธ ใหตรงกับมิติท่ีปจจัย     

นั้นสังกัดอยู ควรใสหมายเลขกำกับไวเสมอ เชน CSF1: พนักงานไดรับการฝกอบรม

อยางท่ัวถึง เปนตน ซ่ึงแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ไดกำหนดไวแลว 

KPIs  ใสตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของ CSF แตละตัว ตามแผนปฏิบัติการดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

เลขฐาน --  ระบุสถานภาพปจจุบันของ KPI แตละตัว วาปจจุบันนี้ มีคาเทาไรโดยการหาขอมูล           

ในองคกร หากไมมีขอมูล หรือไมเคยทำเรื่องนี้มากอนในองคกร ใหระบวุา Unknow  

--  การระบุคา Baseline จะชวยทำ ใหกำหนดตัวเลขคาเปาหมาย (Target) ไดดียิ่งข้ึน 

ทำใหองคกรพัฒนาไปขางหนา ในเชิงผลการปฏิบัติงาน  

ระดับเปาหมาย  กำหนดคาเปาหมายของ KPI แตละตัวเปนตัวเลข โดยใหตัวเลขเพ่ิมข้ึนหรือนอยลง  

ตามระดับของเปาหมาย เชน 20-30-40-60-80 ข้ึนอยูกับวาKPI ตัวดังกลาววาเปน

ประเภท ยิ่งสูงยิ่งดี หรือ ยิ่งต่ำยิ่งดี ตัวเลขเปาหมายมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะเปน

การพิสูจนวา องคกรมีผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายและกลยุทธอยางแทจริง จึงควร

ใหเวลาในการพูดคุยปรึกษากันใหมาก 

น้ำหนัก รวมกันพิจารณากำหนดน้ำหนักของตัวชี้วัด ปจจัยหลักแหงความสำเร็จและมิตแิตละตัว 

โดยการพิจารณาเปรียบเทียบความสำคัญ ดังนี ้

1. ระหวางตัวชี้วัดของปจจัยหลักเดียวกัน ตัวชี้วัดใดมีน้ำหนักเทาใดจาก 100% 

2. ระหวางปจจัยหลักแหงความสำเร็จของมิติเดียวกัน ปจจัยใดมีน้ำหนักเทาใด จาก 100% 

3. ระหวางมิติท้ัง 5 มิติ มิติใดมีน้ำหนักเทาใด จาก 100% 
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คำอธิคำอธิบายการกรอก บายการกรอก HHRR  SSccoorreeccaarrdd  TTeemmppllaattee  

ผูรับผิดชอบ ระบุผูรับผิดชอบ KPI แตละตัว เปนชื่อหนวยงาน ท้ังนี้ KPI สวนใหญควรจะอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และควรมีผูรับผิดชอบ KPI 

เพียงรายเดียวตอ KPI หนึ่งตัว 

  

กาการติดรติดตามและรายงานตามและรายงานผลผล  

 เพ่ือใหการติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดกำหนดไว

ใหดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรดำเนินการติดตามความกาวหนาทุก 6 เดือน ตามแบบรายงานผล

การปฏิบัติงานท่ีกำหนด และรายงานผลไปยังผูบริหารระดับสูงตอไป 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจยัหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัด : KPI 1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัตกิารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนปฏิบัติการดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ ประจำป 

เปาหมาย : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนปฏิบัติการดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจำป เปนประจำทุกป 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (อบ.กบค.) และกลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (พบ.กบค.)  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการซึ่งอาศัยขอมลูจากการวิเคราะหสถานภาพการ

บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร มาวิเคราะหรวมกับวิสัยทัศนและเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ นโยบายของผูบริหาร      

เพ่ือกำหนดกลยุทธ เปาหมาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเก้ือหนุนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 

 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการวางแผนซึ่งกำหนดทิศทางและเปาหมายการ

พัฒนาสมรรถนะของผูบริหารและบุคลากรใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธการดำเนินงานของ

องคกร และกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 

แนวทางการดำเนนิงาน :  

1. วิเคราะหขอมลูดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีจำเปน เพ่ือนำมาจัดทำรางแผนฯ 

2. ทบทวนและจัดทำรางแผนฯ  

3. ขอความเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงรางแผนฯ 

4. เสนอผูบรหิารเพ่ือใหความเห็นชอบ 

5. เผยแพรประชาสมัพันธแผน 

สูตรการคำนวณ :  -ไมม-ี 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับท่ี รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 วิเคราะหขอมูลดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีจำเปน เพ่ือนำมาจดัทำรางแผนฯ 1 

2 ทบทวนและจัดทำรางแผนฯ 2 

3 ขอความเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงรางแผนฯ 3 

4 เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ 4 

5 เผยแพรประชาสัมพันธแผน 5 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ไดรบังบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานอยางเพียงพอ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ติดตามความกาวหนาในการจดัทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล/แผนปฏบัิติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ ประจำป 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators-KPIs Template) 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัด : KPI 2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแตละ

ปงบประมาณ 

เปาหมาย : รอยละ 95 ของแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จในแตละปงบประมาณ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน กองบรหิารทรัพยากรบุคคล (อบ.กบค.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชีวั้ด :   

 แผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จในแตละปงบประมาณ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แตละแผนงาน/โครงการไดสำเร็จตามตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกำหนดตามแผนปฏิบัติการฯ ในละปงบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน : 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ในแตละปงบประมาณ 

2. กลุมงานอัตรากำลงัและระบบงาน (อบ.) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละ

หนวยงาน ปละ 2 ครั้ง   

3. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบผลการปฏบัิติงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

4. สรุปรายงานเสนอผูบริหารทราบ 

สูตรการคำนวณ :   

         จำนวนแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนในปงบประมาณ        x 100 

              จำนวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดตามแผนปฏิบัติการฯ ในปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน :  รายละเอียดตาม HR Scorecard Template แตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ :  

1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน (อบ.) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการฯ ในแตละปงบประมาณ 
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ปจจยัหลักแหงความสำเร็จ : CSF 2 ปรบัปรุงระเบียบ/หลักเกณฑในการแตงตั้งโยกยายใหสอดคลองตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด 

ตัวชี้วัด : KPI 3 ระดับความสำเรจ็ของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

เปาหมาย : ระดับท่ี 5 ประกาศใชหลักเกณฑ 

การรายงานผล : รายป 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองบรหิารทรัพยากรบุคคล (สบ.กบค.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :   

 ระเบียบ/หลักเกณฑในการแตงตั้งโยกยาย หมายถึง ระเบียบ/หลักเกณฑตางๆ ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด

ข้ึนเพ่ือการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ขาราชการ/พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานไดใหความสำคัญกับการทบทวน ปรับปรุง แกไข ระเบียบ/หลักเกณฑในการแตงตั้งโยกยายเหลาน้ีใหมี

ความชัดเจน โปรงใส สอดคลองกับความตองการของบุคลากร และเปนท่ียอมรับจากบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวนใหญ 

แนวทางการดำเนินงาน :  

1. แตงตั้งคณะทำงาน/กรรมการ 

2. จัดประชุมคณะทำงาน/กรรมการ 

3. พิจารณาทบทวน/กำหนดหลักเกณฑ 

4. เสนอผลการปรับปรุงระเบียบ/กำหนดหลักเกณฑตอหัวหนาสวนราชการ หรือ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 

5. ประกาศใชหลักเกณฑ  

สูตรการคำนวณ :  -ไมม-ี 

เกณฑการใหคะแนน : 

ลำดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำเร็จตามข้ันตอนท่ี 1 1 

2 ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำเร็จตามข้ันตอนท่ี 2 2 

3 ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำเร็จตามข้ันตอนท่ี 3 3 

4 ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำเร็จตามข้ันตอนท่ี 4 4 

5 ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำเร็จตามข้ันตอนท่ี 5 5 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบริหารใหความสำคญั และใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ระเบียบ/หลักเกณฑในการแตงตั้งโยกยายท่ีชัดเจน และนำไปสูการปฏิบัตไิด 
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ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ : CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการความรู 

ตัวชี้วัด : KPI 4 จำนวนสือ่การเรียนรูอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการเรียนรูสำหรับบุคลากร สป.รง. 

เปาหมาย : สำนักงานปลดักระทรวงแรงงานพัฒนาสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการเรียนรูสำหรับบุคลากร สป.รง. 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (พบ.กบค.)  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) คือการประยุกตใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม 

เพ่ือจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดดำเนินการขอมูล ซึง่มักเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู คือการนำคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมท่ีถูกพัฒนาข้ึน 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการเรียนรู การพัฒนาและฝกอบรม ซึ่งจะชวยใหการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ เชน การคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรู การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู 

การผลติแอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู 

แนวทางการดำเนินงาน :  

1. สรางองคความรู 

2. นำองคความรูข้ึนเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

3. ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสและแอปพลิเคช่ัน 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนนับระบบการคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรู  สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู  แอปพลิเคช่ัน

เพ่ือการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากร สป.รง. 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบริหารใหความสำคญั และใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการอยางเพียงพอ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเกบ็ขอมูล : ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู 
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ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการความรู 

ตัวชี้วัด : KPI 5 จำนวนครั้งของการเขารับการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  

เปาหมาย : บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเขาถึงและเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู 

เชน ระบบการคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรู  สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู  แอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (พบ.กบค.)  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :  

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู คือการนำคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการเรียนรู การพัฒนาและฝกอบรม ซึ่งจะชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิด

ประสิทธิภาพ เชน การคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรู การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู การผลิตแอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู 

เปนตน 

เจตนารมณของการวัดตามตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) รายการน้ี เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ คือผลลัพธจากการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูข้ึน และบุคลากรสามารถเขาถึงและเรียนรูผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู เชน ระบบการคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรู  สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู  

แอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู ไดจรงิ และเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางการดำเนินงาน :  

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคลเขาไปตรวจสอบในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุน

การเรยีนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 4 ชองทาง ดังน้ี 

1) กลุมไลน KM สป.รง. 

2) Youtube 

3) Facebook Fanpage 

4) เว็บไซตกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึงและเรยีนรูผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู 

ในแตละปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ไดรบังบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานอยางเพียงพอ 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร 
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ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจ 
ท่ีถูกตองแกบุคลากรอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
ตัวชี้วัด : KPI 6 จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึงและรับรูขอมูล ขาวสาร และองคความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเผยแพรในองคกรอยาง
ท่ัวถึง 
เปาหมาย : รายละเอียดเปาหมายตามแผนปฏบัิติการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 
หนวยงานท่ีดำเนินงาน : ทุกกลุมงานในกองบรหิารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
คำอธิบายตัวชี้วัด :   
 การสื่อสารงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการผลิตขอมูล ขาวสาร ตลอดจนองคความรูเก่ียวกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง ชัดเจน และสงขอมูลขาวสารและองคความรูดังกลาวผานสื่อและชองทาง 
การสื่อสารตาง ๆ ในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากร สป.รง. ท่ีรับรูขอมูลขาวสารและองคความรูดังกลาว เกิดความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดำเนินงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ท้ังน้ี ปรากฏผลจากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรวา สป.รง. ดำเนินการพัฒนา 
กิจกรรมดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรมาอยางตอเน่ือง แตบุคลากรไมไดรับรูขอมูลขาวสาร และขาดองคความรูเก่ียวกับ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สป.รง. ท่ีไดดำเนินการไป จนมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง และคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 
สป.รง. จึงปรับกลยุทธโดยการสื่อสารใหบุคลากรรับรูและสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหครอบคลุมและท่ัวถึงตอไป 
แนวทางการดำเนินงาน : 
1. จัดการขาวสารเขาสูระบบ 
2. นำเขาขอมูลสูระบบ 
3. เผยแพรขอมลูเขาสูระบบ 
4. ติดตามผลการเผยแพรขอมลู ขาวสาร ดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
สูตรการคำนวณ : จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึงและรับรูขอมูล ขาวสาร และองคความรูดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ผานสื่อ
และชองทางการสื่อสารตาง ๆ ภายในและภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    
เกณฑการใหคะแนน :  รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 
ปจจัยแหงความสำเร็จ :  
1. ผูบริหารใหความสำคัญกับการสื่อสารดานการบรหิารและพัฒนาททรัพยากรบุคคล และอนุมัติงบประมาณสนับนนุน  
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 
แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสื่อสารฯ ประจำป 
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 รายละเอียดตัวชีวั้ดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ : CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

อยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ตัวชี้วัด : KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

เปาหมาย :  บุคลากร สป.รง. ทุกระดับมีสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพและ                 

มีประสิทธิภาพ  

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (พบ.กบค.) และกลุมงานตรวจราชการ สำนักตรวจ

และประเมินผล (ตร.สตป.)  กลุมงานวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผส.ศทส.) ศูนยวิจัยและ

นวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ศวน.กศร.) กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ สำนักประสานความรวมมือ

ระหวางประเทศ (วท.สปร.) และกลุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (กลุม ป.ย.ป.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :  

 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีตาง ๆ ท่ีจะมุงเพ่ิมเติมความรู ความชำนาญ และประสบการณ เพ่ือใหบุคลากร

ในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบไดเปนอยางดี นอกจากน้ี การพัฒนาบุคลากรยังมุงหมายท่ีจะพัฒนา

ทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางท่ีดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง การมีความรอบรู เช่ียวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถ

ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานอยางถูกตอง มีไหวพริบในการจัดการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว แมนยำ และลงมือทำอยางจริงจัง 

มุงมัน่ตั้งใจใหเกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด 

แนวทางการดำเนินงาน :  

1. หนวยงานท่ีรับผดิชอบงานการพัฒนาบุคลากรของ สป.รง. ดำเนินการสำรวจหาความจำเปนในการพัฒนาบุคลากร ดวยการประเมินความ

ตองการการพัฒนา (Training Needs Assessment) หรอืการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการพัฒนาบุคลากร (Competency Needs) 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการพัฒนาบุคลากร และหนวยงานอ่ืนในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมกันวางแผน และออกแบบ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน หรือปดชองวางสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap) 

3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรและหลกัสูตรท่ีกำหนด 

4. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

5. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรใหผูบริหารทราบ 

สูตรการคำนวณ :   

                 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ   x 100 

                                           จำนวนบุคลากร สป.รง. ท้ังหมด ในปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน :  รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ :  

1. ผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร และใหการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล:  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรของ สป.รง. 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ : CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

อยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ตัวชี้วัด : KPI 8 จำนวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีนำมาใชอยางหลากหลาย 

เปาหมาย :  บุคลากร สป.รง. ทุกระดับไดรับการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (พบ.กบค.) 

หนวยงานท่ีเกีย่วของ : ทุกหนวยงานสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

 เทคนิคการฝกอบรม หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรม ท่ีใชในการติดตอสื่อสารและสื่อความหมายระหวาง

วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม หรือระหวางผูเขารับการฝกอบรมดวยกัน หรือระหวางบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม

ซึ่งเกิดข้ึนในกระบวนการฝกอบรมเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ และเจตคติของผูเขารับการฝกอบรม

ในระดับท่ีตองการ 

 วิธีการพัฒนาบุคลากร หมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรมท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ 

เจตคติ ตลอดจนสมรรถนะท่ีจำเปน ซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร ในท่ีน้ี  สป.รง. จะพิจารณาเลือกใช

วิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร สป.รง. เกิดการเรียนรู

อยางท่ัวถึง ประหยัดคาใชจายขององคกร และบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูตามท่ีองคกรตองการ เชน การเรียนรูดวยตนเอง 

การสอนงาน การใชระบบพ่ีเลี้ยง การติดตามผูบังคับบัญชา การเสวนา การเรียนรูจากผูเช่ียวชาญในองคกร 

แนวทางการดำเนินงาน :  

1. คัดเลือกรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม นอกเหนือจากการฝกอบรม ท่ีสามารถนำไปใชในพัฒนาบุคลากรได

อยางมีประสิทธิภาพ  

2. กำหนดรายละเอียดหัวขอวิชา วิธีการท่ีเหมาะสม การนำไปใชประโยชน และการประเมินผล 

3. นำรูปแบบ/วิธีการท่ีคัดเลือกไปทดลองใชในการพัฒนาบุคลากร 

4. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจังและตอเน่ือง 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนนับวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีนำมาใชในการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสทิธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ :  

1. ผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร และใหการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 

นำวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายมาปรับใชในการพัฒนาบุคลากรขององคกร  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการนำวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายมาปรับใชในการพัฒนาบุคลากรของ

องคกรและหนวยงาน  

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมลู : รายงานการประเมินผลการนำวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายมาปรับใชในการพัฒนา

บุคลากรขององคกรและหนวยงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 6 สงเสรมิการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด : KPI 9 จำนวนองคความรูท่ีจำเปนและสอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตร 

เปาหมาย : การจัดการความรูในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร สป.รง. ได

อยางเปนระบบ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (พบ.กบค.) และกลุมขับเคลื่อน         

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง(กลุม ป.ย.ป.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

 องคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการจัดเก็บความรูท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร หรือการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญในองคกร 

ในดานตาง ๆ  แกบุคลากรในองคกร ซึ่งสอดคลองและจำเปนกับการปฏบัิติงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธองคกรใหประสบความสำเรจ็ 

เพ่ือธำรงรักษาองคความรูท่ีเปนความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไวในองคกร โดยจัดเก็บในรูปของความรูท่ีปรากฏ 

ชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแกองคความรู คลังความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ แผนงาน กระบวนการ การปฏิบัติการ 

และรูปแบบการใหบริการของสวนราชการ เพ่ือสรางคุณคาใหมใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ท้ังน้ี นวัตกรรมควรนำไปสู

มิติใหมในการดำเนินการ 

 การสรางนวัตกรรมเปนการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ หรือแนวทางในการดำเนินงาน       

ซึ่งอาจเปนของใหม หรือนำมาปรับเพ่ือการใชงานในรปูแบบใหม 

แนวทางการดำเนินงาน :  

1. แจงเวียนทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหสงประเด็นองคความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

2. จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกองคความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

3. จัดทำแผนองคความรูเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 

4. ดำเนินการถายทอดองคความรูตามแผนฯ 

5. จัดเก็บและเผยแพรองคความรูผานชองทางตาง ๆ เชน  Line กลุม , Facebook Fanpage km mol และ Youtube  km 

mol  

สูตรการคำนวณ : จำนวนนับขององคความรูหรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ :  

1. ผูบริหารใหความสำคัญกับการจัดการความรูในองคกร และใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บความรู 

ในรูปองคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมอืในการจัดเก็บความรูในรูปองคความรู หรือคูมือการปฏิบัติงาน 

แหลงขอมูล และวิธีการจดัเก็บขอมูล : การติดตามการดำเนินงานการจัดการความรูในองคกร 
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ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ : CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ืองใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิต

บริการในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้ วัด : KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนักบุคลากรอยางตอเน่ืองใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ ท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

เปาหมาย : บุคลากร สป.รง. ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมจีติบริการในการปฏบัิตริาชการ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : ศูนยปฏบัิติการตอตานการทุจริต (ศปท.) และ กองกลาง (กก.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   

 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ืองใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิต

บริการในการปฏิบัติราชการ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากร 

อยางตอเน่ืองใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ และ สป.รง. สามารถดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาวไดสำเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีกำหนด ในแตละปงบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน : 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบกำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในแตละปงบประมาณ เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ืองใหยึด

มั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน สป.รง. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกำหนด โดยมุงผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัด 

และคาเปาหมายท่ีกำหนดในแตละปงบประมาณ 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิ บัติ งานดานการปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ือง 

ใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบสถานะการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีกำหนดในแผนฯ 

5. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแกไขการดำเนินงานในปตอไป 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนนับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเน่ืองใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ ท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ  

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบริหารใหความสำคญั และใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการ 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ติดตาม ประเมินผลความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน 
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ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกันการกระทำผดิวินัยอยางจริงจงั 

ตัวชี้วัด : KPI 11 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำความผดิ 

เปาหมาย : รายละเอียดเปาหมายตามแผนปฏิบัติการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล (วน.กบค.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :   

 การเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำผิดวินัย หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงานดำเนินการตามท่ีสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือท่ี นร 1011/ว 43 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 กำหนดใหสวนราชการ

ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำผิดวินัย 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบสามารถดำเนินการปองกันการกระทำผิดวินัยในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรมดำเนินการปองกันการกระทำผิดวินัยไดสำเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีกำหนดตามแผนปองกัน 

การกระทำผดิวินัยของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในแตละปงบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน : 

1. วางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำผิดวินัย 

2. ดำเนินการตามแผน/แนวทางท่ีกำหนดไว 

3. ติดตามผลการดำเนินการเสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำผิดวินัยตามแผนฯ 

สูตรการคำนวณ : จำนวนนับของบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำผิดวินัยตามแผนฯ  

ในแตละปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ท่ีกำหนดข้ึนในแตละปงบประมาณ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบริหารใหความสำคญั และใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการ 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ติดตาม ประเมินผลความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปองกันการกระทำผิดวินัย       

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
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ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบอยางตอเน่ือง  

ตัวชี้วัด : KPI 12 จำนวนบุคลากรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา

เพ่ือเสรมิสรางประสิทธิภาพการทำงาน 

เปาหมาย : สป.รง. ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเน่ือง และบุคลากรของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนาภายใตช่ือโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานหรือโครงการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : ศูนยปฏบัิติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ตามวิสัยทัศนมุงสู 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) กำหนดแนวทางใหประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย

สุจริต 

แนวทางการดำเนินงาน :   

1. ศปท. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในแตละปงบประมาณ 

และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. ศปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของใน สป.รง. ดำเนินงานและใหความรวมมือในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ

ประจำปในแตละปงบประมาณ 

3. ศปท. ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานทุกเดือน 

4. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบสถานการณปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรในแตละ

ปงบประมาณ 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนนับบุคลากรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการประชุม/อบรม/

สัมมนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงาน หรือโครงการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบอยางตอเน่ือง  

ตัวชี้วัด : KPI 13 จำนวนครั้งในการจัดประชุม/อบรม/สมัมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย : สป.รง. ดำเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและ

องคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : ศูนยปฏบัิติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสงักัดสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ตามวิสัยทัศนมุงสู 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ แผนปฏิบัติการ ดานการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) กำหนดแนวทางใหประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย

สุจริต 

แนวทางการดำเนินงาน :   

1. ศปท. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในแตละปงบประมาณ 

และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. ศปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของใน สป.รง. ดำเนินงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/

สัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ศปท. ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบสถานการณดำเนินงานอบรมหรือสงบุคลากรเขาอบรม 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนครั้งของการดำเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจรติและประพฤติมชิอบอยางตอเน่ือง  

ตัวชี้วัด : KPI 14 รอยละของผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไมต่ำกวาเกณฑการประเมินท่ีกำหนด 

เปาหมาย : ไมต่ำกวารอยละ 85 

การรายงานผล : ปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : ศูนยปฏบัิติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนไปภายใตแนวคิด “Open 

to Transparency” ซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐานสำคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจากการ “เปด” 2 ประการ คือ “เปดเผยขอมูล” 

ของหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได และ “เปดโอกาส” ใหผูมีสวนได

สวนเสียของหนวยงานภาครัฐ ท้ังเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และประชาชนผูรับบริการหรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐไดเขามา

มีสวนรวมประเมินหรือแสดงความเห็นตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปด” ท้ัง 2 ประการขางตนน้ันจะ

ชวยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสและนำไปสูการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคสวน 

แนวทางการดำเนินงาน :   

1. การเก็บรวบรวมขอมลูแบบ IIT เก็บรวบรวมขอมลูดำเนินการ ดังน้ี 

• นำเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยใหหนวยงานระบุจำนวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายในลงในระบบ ITAS            

ท่ีทำงานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ีนำเขาขอมูลลงในระบบ ITAS (ผูดูแลระบบของ

หนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูลในระบบ ITAS)  

• เก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT โดยใหหนวยงานนำ URL หรือ QR code ชองทางการเขาตอบแบบสำรวจ IIT ของหนวยงาน 

ไปเผยแพรและประชาสมัพันธแกผูมีสวนไดสวนเสียภายในของหนวยงาน โดยหนวยงานควรคำนึงถึงชองทางการเผยแพรท่ีผูมี

สวนไดสวนเสียภายในจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและการเผยแพรครอบคลุมท่ัวถึงทุกสวนงานและทุกระดับของหนวยงาน 

จากน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเขามาตอบแบบสำรวจ IIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสู

ระบบ ITAS โดยตรง 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมขอมลูดำเนินการ ดงัน้ี 

• นำเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใหหนวยงานระบุจำนวนประมาณการจำนวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และ

กรอกรายช่ือตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรมและตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. หรือคณะท่ีปรึกษา

แนะนำ (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมลู) 

• เก็บรวบรวมขอมลูแบบ EIT ดำเนินการ 3 วิธีการ ดังน้ี 

(1) ใหหนวยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงาน

ท่ีมารับบริการหรือมาติดตอกับหนวยงาน โดยหนวยงานควรคำนึงถึงชองทางการเผยแพรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก           

จะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะเขามาตอบแบบสำรวจ EIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ              

QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง 
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(2) คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีสำคัญของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน จากน้ันจะกำหนดแนวทางและดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักทาง

วิชาการ ท้ังน้ี อาจเก็บขอมูลจากรายช่ือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามท่ีหนวยงานจัดสงขอมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับ

ขอมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเขาเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามท่ีหนวยงาน หรือแหลงขอมูลตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

(3) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สามารถเขามาตอบแบบสำรวจ EIT ของหนวยงานได โดยการคนหาชองทางการเขาตอบ

จากระบบ ITAS เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรอืมาติดตอกับหนวยงานไดมีโอกาสไดเขามาตอบแบบ

สำรวจ EIT ไดดวยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ OIT ดำเนินการโดยใหหนวยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบคำถามมี/ไมมี พรอมท้ังระบุ 

URL เพ่ือเช่ือมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของขอมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอก

ขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล) จากน้ัน คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปดเผยขอมูลตาม

แบบ OIT โดยตรวจสอบจากคำตอบและ URL ของหนวยงาน และพิจารณาใหคะแนนโดยอางอิงตามความครบถวนของ

องคประกอบตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในแตละประเด็นการประเมิน 

สูตรการคำนวณ :   

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) 

โดยจำแนกออกเปน 7 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 10 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ตัวชี้วัด : KPI 15 จำนวนกระบวนงานท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

เปาหมาย : สป.รง. ดำเนินประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนงานสำคัญ 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : ศูนยปฏบัิติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนการดำเนินการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดแผนบริหาร 

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีจะนำไปสูการจัดทำมาตรการภายในตาง ๆ ของหนวยงาน เพ่ือปองกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และเช่ือมโยง 

กับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Intrigity and Transparency Assessment – 

ITA) ตัวช้ีวัดท่ี 10 เก่ียวกับการดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แนวทางการดำเนินงาน :   

1. สวนราชการคัดเลือกกระบวนงานท่ีนำมาประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. สวนราชการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

3. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากผูบริหาร 

4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนงานน้ัน 

5. ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนนับของกระบวนงานท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

แหลงขอมลู และวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจยัหลักแหงความสำเร็จ : CSF 11 จัดสวัสดกิารท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

ตัวชี้วัด : KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จตามเปาหมาย 

เปาหมาย : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจดัสวัสดิการฯ ในแตละปงบประมาณ   

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บส.กบค.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :  

 สวัสดิการ หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดใหมีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมใหกับบุคลากร

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให หรือจดัโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการฯ เพ่ือเสริมสราง

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน เชน การจัดสวัสดิการรถรับ – สง เปนตน   

แนวทางการดำเนินงาน :   

1. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการปรับปรุงและจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมแก

บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

2. สำรวจความตองการปรับปรุงและจัดสวัสดิการฯ เพ่ิมเติม  

3. จัดทำแผนการดำเนินการฯ และดำเนินการจดัสวัสดิการตามแผนการดำเนินการฯ 

4. ประเมินผลการจัดสวัสดิการ 

5. สรปุผลการดำเนินการตามแผนฯ 

สูตรการคำนวณ :  จำนวนนับของโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแกบุคลากรของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template 

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสำคญัและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการจัดสวัสดกิารฯ 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพ่ิม 

ท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ 

(Key Performance Indicators – KPIs Template) 

 

ปจจัยหลกัแหงความสำเร็จ : CSF 12 ดำเนินมาตรการเสริมสรางความรักความผกูพันในองคกรอยางจริงจงั 

ตัวชี้วัด : KPI 17 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอความรักความผูกพันในองคกร 

เปาหมาย : ตามท่ีกำหนดในตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

การรายงานผล : ปละ 2 ครั้ง 

หนวยงานท่ีดำเนินงาน : กลุมงานบรหิารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บส.กบค.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คำอธบิายตัวชี้วัด :  

 ความรักความผูกพันในองคกร (Employee Engagement) หมายถึง การเสริมสรางให บุคลากรภายในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานมีระดับความเปนเจาของหรือความมีสวนรวมในองคกรใหสูงข้ึน เพ่ือให สป.รง. สามารถดำเนินงานสำเร็จ

ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  

กิจกรรมเสริมสรางความรักความผกูพันระหวางบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม

ท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือเสริมสรางความรักความผูกพันระหวางผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน ทุกระดับช้ัน

ภายในองคกร ซึ่งจะกอใหเกิดบรรยากาศการทำงานท่ีดี เชน การจัดสวัสดิการ การเสริมสรางสัมพันธภาพ การเสริมสราง

บรรยากาศการทำงาน หรือการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงาน เปนตน 

แนวทางการดำเนินงาน :   

1. จัดประชุมคณะทำงานเสรมิสรางความรักความผูกพันในองคกรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

2. สำรวจความตองการเก่ียวกับเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร  และจดัทำแผนการดำเนินการฯ 

3. ดำเนินการเสรมิสรางความรักความผูกพันในองคกรตามแผนการดำเนินการฯ 

4. ประเมินผลการดำเนินการเสรมิสรางความรักความผูกพันในองคกร และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอความรัก

ความผูกพันในองคกร 

5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ 

สูตรการคำนวณ :   

                 จำนวนบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจตอความรักความผูกพันในองคกรในระดับดีข้ึนไป  x 100 

                      จำนวนบุคลากร สป.รง. ท้ังหมดท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ในปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน : รายละเอียดเปาหมายและ HR Scorecard Template  

ปจจัยแหงความสำเร็จ : ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

แหลงขอมูล และวิธีการจัดเก็บขอมูล : ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรักความผูกพันในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ภาคผนวก ข. 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสำนกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  

HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดอืน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI ....................................................................................................................................................... 

มิติท่ี ..................................................................................................................................................................... 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF ........................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม .............................................................................................................................................. 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ....................................................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน :  

 

 

 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

 

 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

 

 

หลักฐานอางอิง :  
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