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    คู่มือกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงำน เล่มนี้ 
จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนระดับที่  3 ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี         
ของกระทรวงแรงงำน ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยุทธศำสตร์และแผนงำน และเป็นกลไกที่ช่วยให้    
ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ของแผน โดยรวบรวมควำมรู้ทำงวิชำกำรจำกแหล่งต่ำง ๆ ซึ่งนอกจำกรำยละเอียดขั้นตอน         
กำรด ำเนินกำรแล้ว ยังได้รวบรวมผลกำรวิเครำะห์จำกกำรอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติกำร            
อีกทั้ง กระบวนกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปีของกระทรวงแรงงำน                   
ยังมีควำมเชื่อมโยงกบัเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ อีกด้วย 
    กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ                
คู่มือฯ เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยุทธศำสตร์และแผนงำน และผู้ที่สนใจ          
น ำไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทำงให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 
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คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 1

ส่วนที่ ๑ บทนำ�



คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 
1 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำ  
  คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5  ปี ของกระทรวงแรงงาน เกิดจาก 
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ที่ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ      
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  
  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546       
มาตรา 16 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี           
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา โดยระยะแรกให้จัดท าแผนระยะ 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จ าแนกแผนเป็น 3 ระดับ โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ 2 และ
แผนปฏิบัติการด้าน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี เป็นแผนระดับที่ 3 และให้หน่วยงาน           
ของรัฐทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   
  1.4 ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก าหนดให้ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public-sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการ 
ปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)    
  1.5 กระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)               
โดยการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดจากแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนแม่บท         
พัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ)  แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านนโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีการด ารงชีวิต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทบทวนแผนดังกล่าว เพ่ือปรับเปลี่ยน         
แนวทางการพัฒนาของหน่วยงานสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากบริบท 
ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  1.6 จากมติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนเป็นแผนระดับ 3 ทั้งหมด 
โดยมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นแผนหลัก กระทรวงแรงงาน จึงต้องด าเนินทบทวนและปรับเปลี่ยน
จากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน เป็น แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำ  
  คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5  ปี ของกระทรวงแรงงาน เกิดจาก 
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ที่ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ      
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  
  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546       
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา โดยระยะแรกให้จัดท าแผนระยะ 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จ าแนกแผนเป็น 3 ระดับ โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ 2 และ
แผนปฏิบัติการด้าน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี เป็นแผนระดับที่ 3 และให้หน่วยงาน           
ของรัฐทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   
  1.4 ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก าหนดให้ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public-sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการ 
ปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)    
  1.5 กระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)               
โดยการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดจากแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนแม่บท         
พัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ)  แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านนโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีการด ารงชีวิต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทบทวนแผนดังกล่าว เพ่ือปรับเปลี่ยน         
แนวทางการพัฒนาของหน่วยงานสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากบริบท 
ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  1.6 จากมติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนเป็นแผนระดับ 3 ทั้งหมด 
โดยมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นแผนหลัก กระทรวงแรงงาน จึงต้องด าเนินทบทวนและปรับเปลี่ยน
จากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน เป็น แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน 
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แผนภำพที่ 2  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา  : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
   4.2  ระดับของแผน  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 
2562 ก าหนดให้ประเทศไทยมีแผน 3 ระดับ และด าเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ประกอบด้วย 
     4.2.1 แผนระดับที่ 1 (Z) หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นใช้เป็นกรอบในการถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ ระดับท่ี 3 อย่างเป็นระบบ  
     4.2.2 แผนระดับที่ 2  เป็นแผนที่ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ         
เพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้  
        (1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (Y) หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2560  
มาตรา 3) โดยเป็นแผนที่เป็นการก าหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง
ก าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบู รณาการ และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ                    
ด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้
ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความ
สับสน โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่                       
(๑) แผนแม่บทประเด็น …. (Y2) ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็นเพ่ือใช้
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) 
ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับเป้าหมายแผนย่อย เพ่ือใช้ติดตามประเมินผล         
การด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน                   
ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน  
   2.2 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน เป็นแผนที่ช่วยให้ทุกหน่วยงาน           
ในสังกัดกระทรวงแรงงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแผน และ         
ใช้ประกอบการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB)  
3.  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
   ในการจัดท าคู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน           
จะเริ่มตั้งแต่ความเป็นมา ความหมาย ค าจ ากัดความ แนวคิดกระบวนการไปจนถึงขั้นตอนการจัดท าแผน       
9 ขั้นตอน 
4. ควำมหมำย 
   4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ          
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญ          
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (“ยุทธศาสตร์ชาติ” ใช้กับแผนในระดับที่ 1 
เท่านั้น) 

แผนภำพที่ 1  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนภำพที่ 2  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา  : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
   4.2  ระดับของแผน  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 
2562 ก าหนดให้ประเทศไทยมีแผน 3 ระดับ และด าเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ประกอบด้วย 
     4.2.1 แผนระดับที่ 1 (Z) หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นใช้เป็นกรอบในการถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ ระดับท่ี 3 อย่างเป็นระบบ  
     4.2.2 แผนระดับที่ 2  เป็นแผนที่ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ         
เพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้  
        (1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (Y) หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2560  
มาตรา 3) โดยเป็นแผนที่เป็นการก าหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง
ก าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบู รณาการ และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ                    
ด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้
ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความ
สับสน โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่                       
(๑) แผนแม่บทประเด็น …. (Y2) ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็นเพ่ือใช้
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) 
ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับเป้าหมายแผนย่อย เพ่ือใช้ติดตามประเมินผล         
การด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น 
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แผนภำพที่ 4  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
        (3) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมายถึง แผนที่ใช้เป็นแนวทาง           
ในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก           
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ เหมาะสม ซึ่ งต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการ                  
การด าเนินการร่วมกันและมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค  
         กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)         
มีประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
(High Value-Added Economy)  2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)              
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers 
for Thailand’s Transformation) และมีหมุดหมาย 13 ด้าน ดังนี้ (1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  (2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน          
(3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน (4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง     
(5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค (6) ไทยเป็นฐาน       
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน (7) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและ
สามารถแข่งขันได้  (8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัยและน่าอยู่ 
(9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม          
(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ          
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (12) ไทยมีก าลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้          
อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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แผนภำพที่ 3  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

  
        (2) แผนกำรปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยเป็นแผน        
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง วิ ธีและ
กระบวนการ หรือกลไกหรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควร      
กับบริบทประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ก าหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีจ านวน 13 ด้าน ดังนี้ ๑.ด้านการเมือง ๒.ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓.ด้านกฎหมาย ๔.ด้านกระบวนการยุติธรรม ๕.ด้านเศรษฐกิจ ๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม ๗.ด้านสาธารณสุข ๘.ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙.ด้านสังคม ๑๐.ด้านพลังงาน      
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๒.ด้านการศึกษา  ๑๓.ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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แผนภำพที่ 4  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
        (3) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมายถึง แผนที่ใช้เป็นแนวทาง           
ในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก           
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ เหมาะสม ซึ่ งต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการ                  
การด าเนินการร่วมกันและมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค  
         กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)         
มีประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
(High Value-Added Economy)  2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)              
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers 
for Thailand’s Transformation) และมีหมุดหมาย 13 ด้าน ดังนี้ (1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  (2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน          
(3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน (4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง     
(5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค (6) ไทยเป็นฐาน       
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน (7) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและ
สามารถแข่งขันได้  (8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัยและน่าอยู่ 
(9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม          
(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ          
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (12) ไทยมีก าลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้          
อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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        (2) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี และแผนรำยปี  เป็นแผนของส่วนราชการ
ระดับ กระทรวงหรือเทียบเท่าและระดับอื่น ๆ ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ   
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก             
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง         
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
        (3) แผนอ่ืน ๆ  หมายถึง แผนระดับที่  3 อ่ืน ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มี 
กฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ  (ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอ่ืน ๆ  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแผนส าหรับ                
การด าเนินงานต่าง ๆ   ภายในหน่วยงาน)  
         การขับเคลื่อนแผนระดับที่  3 ให้บรรลุตามเป้าหมายจะด าเนินการโดยใช้ 
โครงกำร (X)  คือ แผนงานหรือกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จโดยมีการก าหนดความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 (Z)  และระดับที่ 2 (Y) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ 
กระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมเป็นล าดับอย่างชัดเจน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ                         
เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยโครงการ (X) ภายใต้แผนระดับที่ 3 จะต้อง
น าเข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
แผนภำพที่ 6  ระดับของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 
 
 

คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 
6 

แผนภำพที่ 5  กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

        (4) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ   หมายถึง 
นโยบายและแผนตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบ
หรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไขหรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ  
ค าว่า  “แผนแม่บท......ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น....” “แผนการ ปฏิรูปประเทศ ด้าน...” “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ....” และ “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” สามารถใช้
กับแผนในระดับท่ี 2 เท่านั้น 
     4.2.3 แผนระดับที่ 3  แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอด เป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
        (1) แผนปฏิบัติกำรด้ำน ... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based)      
ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า        
1 กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีขึ้นไป โดยต้องมี
ลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (Action Plan) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้าน… ตามที่ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… โดยต้องมีแผน เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน 
ที่เกี่ยวข้องหรือ สอดคล้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้นร่วมด้วย เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท าแผนและ/
หรือการควบรวมเป็นแผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิกการจัดท าแผนโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 
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        (2) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี และแผนรำยปี  เป็นแผนของส่วนราชการ
ระดับ กระทรวงหรือเทียบเท่าและระดับอื่น ๆ ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ   
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก             
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง         
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
        (3) แผนอ่ืน ๆ  หมายถึง แผนระดับที่  3 อ่ืน ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มี 
กฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ  (ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอ่ืน ๆ  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแผนส าหรับ                
การด าเนินงานต่าง ๆ   ภายในหน่วยงาน)  
         การขับเคลื่อนแผนระดับที่  3 ให้บรรลุตามเป้าหมายจะด าเนินการโดยใช้ 
โครงกำร (X)  คือ แผนงานหรือกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จโดยมีการก าหนดความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 (Z)  และระดับที่ 2 (Y) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ 
กระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมเป็นล าดับอย่างชัดเจน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ                         
เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยโครงการ (X) ภายใต้แผนระดับที่ 3 จะต้อง
น าเข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
แผนภำพที่ 6  ระดับของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 
 
 



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี10
คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 

9 

    4.4  ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)  
      ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การจัดท าองค์ประกอบ ปัจจัย กิจกรรม หรือกระบวนการ                         
ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน(ต้นทาง)           
ไปจนกระทั่ งสิ้ นสุ ดกระบวนการการด า เนิ น งาน  (ปลายทาง) ที่ ส่ งผลต่ อการบรรลุ เป้ าหมาย                
ขอแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ และเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ Gap Analysis ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการส าคัญ  
ที่ต้องบันทึกในระบบ eMENSCR   
5. ค ำจ ำกัดควำมองค์ประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี 
      (1) วิสัยทัศน์  (Vision) หมายถึง การก าหนดเป้ าหมายและทิศทางการพัฒนา           
ในช่วง 5 - 10 ปี ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ในทุกภาคส่วน  
      (2) พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการชี้ให้เห็นว่ากระทรวงแรงงานมีแนวทางที่จะท าร่วมกับใคร อย่างไร           
เพ่ือตอบสนองอะไรหรือใคร 
     (3) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง... ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผน            
ระดับที่ 3 ได้มีการปรับเปลี่ยนค าว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” เป็น “แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง .........”           
ดังนั้น “เรื่อง...”  ในความหมายของคู่มือฯ ฉบับนี้ จึงหมายถึง ทิศทางหรือแนวทางการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุ
จุดหมายตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงแรงงาน 
(Corporate Goal) 
     (4) เป้ำหมำย (Goal) หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งทุกหน่วยงาน         
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือการก าหนดภารกิจของหน่วยงานในรูปของผลลัพธ์
ส าคัญที่ต้องการ 
      (5) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)  หมายถึง ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ   
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จ านวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่า
โครงการ/กิจกรรม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่หรือ  
      (6) ค่ำเป้ำหมำย (Targets)  หมายถึง การก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
หรือทั้งสองส่วน ที่ท าให้แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่ก าหนดไว้
หรือไม่  
      (7) แนวทำงกำรพัฒนำ  ในการจัดท าแผนระดับที่ 3 ได้ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนค าว่า            
“กลยุทธ์” เป็น “แนวทางการพัฒนา” ดังนั้น ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน           
แนวทางการพัฒนา จึงหมายถึง แนวทางหรือวิธีการด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้    
      (8) ข้อมูลเชิงประจักษ์  (Evidence based) หมายถึง การใช้ข้อมูลที่ เชื่อถือได้          
ซึ่งได้จากกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
     (9) โครงกำรส ำคัญ   หมายถึง โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย         
แผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนภำพที่  7   ตัวอย่างความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)  
     กับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคมมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

    4.3  ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  เป็ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ            
ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ             
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นระบบฐานข้อมูลแห่งชาติ   
ที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด และเปิดให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพ่ือลดขั้นตอน
การท างานระหว่างกัน และลดการใช้กระดาษ 
      โครงสร้างระบบติดตามประเมินผลก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) ความเชื่อมโยงระดับแผนเป้าหมาย ได้แก่ แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนการปฏิรูปฯ แผนความมั่นคงฯ) แผนระดับที่ 3 
(แผนปฏิบัติการด้าน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและแผนรายปี)  2) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อโครงการ 
ลักษณะโครงการ วิธีการด าเนินงาน สถานการณ์ด าเนินโครงการ 3) รายละเอียด โครงการ/การด าเนินงาน 
ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มเป้าหมาย 4) แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ (ระบุรายไตรมาส) 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 5) งบประมาณ  ได้แก่ วงเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 6) ผลการด าเนินงาน ได้แก่  การด าเนินงานรายไตรมาส ปัญหา/อุปสรรค           
ในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ และ 7) ผู้อนุมัติโครงการ 
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    4.4  ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)  
      ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การจัดท าองค์ประกอบ ปัจจัย กิจกรรม หรือกระบวนการ                         
ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน(ต้นทาง)           
ไปจนกระทั่ งสิ้ นสุ ดกระบวนการการด า เนิ น งาน  (ปลายทาง) ที่ ส่ งผลต่ อการบรรลุ เป้ าหมาย                
ขอแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ และเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ Gap Analysis ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการส าคัญ  
ที่ต้องบันทึกในระบบ eMENSCR   
5. ค ำจ ำกัดควำมองค์ประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี 
      (1) วิสัยทัศน์  (Vision) หมายถึง การก าหนดเป้ าหมายและทิศทางการพัฒนา           
ในช่วง 5 - 10 ปี ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ในทุกภาคส่วน  
      (2) พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการชี้ให้เห็นว่ากระทรวงแรงงานมีแนวทางที่จะท าร่วมกับใคร อย่างไร           
เพ่ือตอบสนองอะไรหรือใคร 
     (3) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง... ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผน            
ระดับที่ 3 ได้มีการปรับเปลี่ยนค าว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” เป็น “แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง .........”           
ดังนั้น “เรื่อง...”  ในความหมายของคู่มือฯ ฉบับนี้ จึงหมายถึง ทิศทางหรือแนวทางการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุ
จุดหมายตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงแรงงาน 
(Corporate Goal) 
     (4) เป้ำหมำย (Goal) หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งทุกหน่วยงาน         
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือการก าหนดภารกิจของหน่วยงานในรูปของผลลัพธ์
ส าคัญที่ต้องการ 
      (5) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)  หมายถึง ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ   
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จ านวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่า
โครงการ/กิจกรรม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่หรือ  
      (6) ค่ำเป้ำหมำย (Targets)  หมายถึง การก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
หรือทั้งสองส่วน ที่ท าให้แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่ก าหนดไว้
หรือไม่  
      (7) แนวทำงกำรพัฒนำ  ในการจัดท าแผนระดับที่ 3 ได้ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนค าว่า            
“กลยุทธ์” เป็น “แนวทางการพัฒนา” ดังนั้น ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน           
แนวทางการพัฒนา จึงหมายถึง แนวทางหรือวิธีการด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้    
      (8) ข้อมูลเชิงประจักษ์  (Evidence based) หมายถึง การใช้ข้อมูลที่ เชื่อถือได้          
ซึ่งได้จากกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
     (9) โครงกำรส ำคัญ   หมายถึง โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย         
แผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ ๒
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ระยะ 5 ปีของกระทรวงแรงง�น
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ตามที่ก าหนดไว้ในระบบติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน และในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
   - สรุปผลการติดตามและประเมินผล รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน              
พร้อมทั้งจัดท ารายงานแจกจ่ายและเผยแพร่ในรูปของเอกสาร และน าลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไข (A : Act)  
   - ทบทวนผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  ของกระทรวงแรงงาน        
เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ส าหรับก าหนดกรอบ แนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป  
  - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง.......(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ) เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ           
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
แผนภำพที่ 8  แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมแผน (D : Do) 
   - กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี เป็น
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (Action Plan) เพื่อน ำไปสู่          
กำรปฏิบัติ   
      - กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี    
     เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน  
          ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
                 - กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์  
                   - กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี  
 
 

ด้ำนกำรวำงแผน (P : Plan) 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดท ำ 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงำน 
- ศึกษำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์นโยบำยภำรกิจ/ 
พันธกิจของกระทรวงแรงงำน และหน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงำน   
- กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis    
- กำรวิเครำะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)  
- จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี   
 

  
ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไข (A : Act)  
- ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติ 
รำชกำรระยะ 5 ปี เพื่อศึกษำ ปัญหำ  
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ส ำหรับก ำหนดกรอบ  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  
- ทบทวนวสิัยทศัน์ พันธกจิ แผนปฏบิตัิรำชกำรเรื่อง ...
เป้ำหมำย ค่ำเปำ้หมำย ตวัชี้วดั แนวทำงกำรพฒันำ 
แผนงำน/โครงกำรส ำคญั  

  
                      ด้ำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ 
                      ตำมแผน  (C : Check) 
              - วัดผลควำมส ำเร็จจำกกำรน ำแผนปฏิบัติ     
          รำชกำรระยะ 5 ปี  ไปสู่ กำรปฏิบั ติ  โดย
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ผ่ำนโครงกำร/ กิจกรรม         
ที่หน่วยงำนท ำได้ในปีงบประมำณตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ระบบติดตำมและประเมินผลของหน่วยงำน และใน
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
- สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล  



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 17



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี18



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 19



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี20
คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 
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 2.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
   การทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของกระทรวงแรงงานในขั้นตอนที่ 1 – 8  
จะสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA) ด้านการจัดท าแผน  (P : Plan)  โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้   
   ขั้นตอนที่ 1 กำรขออนุมัติโครงกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงำน 
การขออนุมัติโครงการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน จะเป็นขั้นตอนแรก         
ในการด าเนินงานตามแนวคิดกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA) ด้านการจัดท าแผน (P : Plan)                  
ซ่ึงจะด าเนินการต้นปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือให้ระยะเวลาในการทบทวนและจัดท าแผนสอดคล้องกับปฏิทินการจัดท า         
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยในโครงการ จะระบุถึงชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงานร่วมด าเนินงาน  แผนการด าเนินงาน งบประมาณ การบริหาร
จัดการโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   ขั้นตอนที่ 2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ  5 ปี 
ของกระทรวงแรงงำน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย             
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนระดับที่  3 ที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 
เช่น แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงาน             
       การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี              
ของกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การทบทวนและจัดท าแผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ               
เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะประกอบด้วย ผู้บริหาร             
ของทุกส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
ดังนี้  
       - คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนฯ ระดับกระทรวง  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงของกรม / ส านักงานประกันสังคม องค์การมหาชนในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับกอง ส านัก และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนงานของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
   ขั้นตอนที่ 3  จัดประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำน/วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร 
(SWOT Analysis) ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นเรื่อง...... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ของส่วนราชการ) เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
       เป็นการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดมความคิด                  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นเรื่อง.......           
(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ) เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)                
อาจใช้แบบสอบถาม หรือประชุมระดมความคิดผ่านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเจ้าหน้าที่            
ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.รง. จะต้องร่วมกันจัดท าข้อมูลและรวบรวมข้อมูล         
ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย 
เศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจากประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 21



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี22



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 23



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี24



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 25



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี26



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 27



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี28
คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 
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 (3) จัดท าโครงการส าคัญ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
แผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม (XYZ) 

 (4) จัดท าโครงการที่สามารถส่งผลบรรลุเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงแรงงาน 

 
แผนภำพที่  11  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 29
คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 
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 (3) จัดท าโครงการส าคัญ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
แผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม (XYZ) 

 (4) จัดท าโครงการที่สามารถส่งผลบรรลุเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงแรงงาน 

 
แผนภำพที่  11  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี30



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 31



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี32



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 33



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี34



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 35



คู่มือการทบทวนและจัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี36
คู่มือการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี 
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แผนภำพที่   12   ความสอดคล้องเชื่อมโยงในระดับ XYZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
   ขั้นตอนที่ 5  จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงำน 
       กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี  ของกระทรวงแรงงาน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ เห็นชอบในหลักการในขั้นตอนที่  4                   
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  
       ชื่อแผน   
       - แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25xx – 25xx) ของกระทรวงแรงงาน 
       ส่วนเนื้อหา       
       -  ค าน า สารบัญ         
       -  ส่วนที่ 1   บทสรุปผู้บริหาร   
       -  ส่วนที่ 2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
       -  ส่วนที่ 3   สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25xx – 25xx) 
          ของส่วนราชการ 
       -  ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  
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   ขั้นตอนที่ 6  การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารระดับกระทรวง ผู้บริหารระดับ
กรมและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน 
       ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ด าเนินการดังนี้ 
       6.1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดท าหนังสือ         
ขอความคิดเห็นหรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรของ
กระทรวงแรงงาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวง
แรงงาน ส าหรับการจัดประชุมอาจจะด าเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติหรือจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Zoom  หรือ Google Meeting เป็นต้น   
       6.2 รวบรวมผลการรับฟัง มาทบทวนและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี ของกระทรวงแรงงาน ฉบับสมบูรณ์  “ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของ
กระทรวงแรงงาน” 
   ขั้นตอนที่  7   การเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  ของกระทรวงแรงงาน            
ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน เห็นชอบ  
       กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ น าเสนอ (ร่าง) 
“แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5  ปี  (พ .ศ . 25 XX – 25XX) ของกระทรวงแรงงาน” ฉบับสมบู รณ์                
ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ  
 ขั้นตอนที่ 8  จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน ฉบับสมบูรณ์           
ประกาศใช้และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
        เมื่อปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ์   
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ น ามาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ “แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของกระทรวงแรงงาน” และประกาศใช้  พร้อมถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ระดับกรม/ส านักงานประกันสังคม องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงแรงงาน  และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ intranet  Facebook และ Line  เป็นต้น รวมถึงการ
จัดประชุม ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมต่าง ๆ   
   ขั้นตอนที่ 9  การด าเนินการตามแผน น าโครงการเข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผล 
(eMENSCR)  ติดตาม ประเมินผล รายงานผล ทบทวนและปรับปรุง  จะเป็นขั้นตอนในการด าเนินงาน              
ตามแนวคิดกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA) ด้านการปฏิบัติตามแผน (D : Do) ด้านการตรวจสอบ       
การปฏิบัติตามแผน (C : Check)  และด้านการปรับปรุงแก้ไข (A : Act) 
       เมื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25xx – 25xx) ของกระทรวง
แรงงาน  ด าเนินการดังนี้ 
       9.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับกรมและองค์การมหาชน ต้องน าโครงการ
ส าคัญที่บรรจุในแผนฯ เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผล (eMENSCR)  และขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ         
ให้บรรลุเป้าหมาย         
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   ขั้นตอนที่ 6  การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารระดับกระทรวง ผู้บริหารระดับ
กรมและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน 
       ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ด าเนินการดังนี้ 
       6.1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดท าหนังสือ         
ขอความคิดเห็นหรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรของ
กระทรวงแรงงาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวง
แรงงาน ส าหรับการจัดประชุมอาจจะด าเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติหรือจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Zoom  หรือ Google Meeting เป็นต้น   
       6.2 รวบรวมผลการรับฟัง มาทบทวนและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี ของกระทรวงแรงงาน ฉบับสมบูรณ์  “ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของ
กระทรวงแรงงาน” 
   ขั้นตอนที่  7   การเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  ของกระทรวงแรงงาน            
ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน เห็นชอบ  
       กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ น าเสนอ (ร่าง) 
“แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5  ปี  (พ .ศ . 25 XX – 25XX) ของกระทรวงแรงงาน” ฉบับสมบู รณ์                
ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ  
 ขั้นตอนที่ 8  จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน ฉบับสมบูรณ์           
ประกาศใช้และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
        เมื่อปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ์   
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ น ามาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ “แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของกระทรวงแรงงาน” และประกาศใช้  พร้อมถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ระดับกรม/ส านักงานประกันสังคม องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงแรงงาน  และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ intranet  Facebook และ Line  เป็นต้น รวมถึงการ
จัดประชุม ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมต่าง ๆ   
   ขั้นตอนที่ 9  การด าเนินการตามแผน น าโครงการเข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผล 
(eMENSCR)  ติดตาม ประเมินผล รายงานผล ทบทวนและปรับปรุง  จะเป็นขั้นตอนในการด าเนินงาน              
ตามแนวคิดกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA) ด้านการปฏิบัติตามแผน (D : Do) ด้านการตรวจสอบ       
การปฏิบัติตามแผน (C : Check)  และด้านการปรับปรุงแก้ไข (A : Act) 
       เมื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25xx – 25xx) ของกระทรวง
แรงงาน  ด าเนินการดังนี้ 
       9.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับกรมและองค์การมหาชน ต้องน าโครงการ
ส าคัญที่บรรจุในแผนฯ เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผล (eMENSCR)  และขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ         
ให้บรรลุเป้าหมาย         
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แผนภำพที่ 13    การน าเข้าระบบ eMENSCR 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
         9.2 ระดับกรม ทุกกรม/ส านักงานประกันสังคม น าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี        
ของกระทรวงแรงงาน ไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
      9.3 ระดับพ้ืนที่ ส านักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกระทรวงแรงงาน         
ในพ้ืนที่จังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ระดับจังหวัดเชิงบูรณาการ ซึ่งมีทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน และภาคีที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัดนี้                 
จะเป็นกลไกระดับจังหวัดที่จะเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ ราชการฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
        ส าหรับหน่วยงานภายนอกกระทรวง เน้นการประสานความร่วมมือและ
ผลักดันการมีส่วนร่วม อาทิ หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้โครงการต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติราชการฯ เช่น องค์กรนายจ้าง องค์กร
ลูกจ้าง กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ  ด้านแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นท่ี เป็นต้น  
      9.4 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ  อาศัยเครื่องมือ
การประเมินผล ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
รายไตรมาส รายปี รวมทั้งการใช้ระบบการตรวจราชการเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง .....ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงแรงงาน            
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบประเมินการท างานและความส าเร็จ
ของแผนปฏิบัติราชการฯ และน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือด าเนินการให้แผนปฏิบัติราชการฯ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์            
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล คือ กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล ส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
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เอกสารอ้างอิง 
อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/05/คูม่ือแผนระดับ 3 
- http://nscr.nesdc.go.th/การจัดท าแผนระดับที-่3 
 
 
 

บรรณานุกรม 
สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/pmqa.pdf 
- ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์:คูม่ือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการกระบวนการ  
  และกระบวนงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
  https://www.opsmoac.go.th/nakhonratchasima-manual-files-411391791795 
- เสถียร คามีศักดิ ์บุคลากรเชี่ยวชาญ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
  ISBN 974-8182-11-8. การเขียนคูม่ือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556. 
    https://person.rmutto.ac.th/template/design/download/15:51:16.14/หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 56.pdf 

-  ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง.             
   คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง. 
  https://palad.mof.go.th/storage/palad/files/S50vSSQOMjvRRvqyUyNxtzgXRvBAWa2pGU4G6fFy.pdf 
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จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  
แผนระดับที่  1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็น เป้ าหมายใหญ่ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนตาม                           
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง                   
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็น
แผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ                 
แผนระดับที่ 2 ซ่ึงทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งจากแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงานขึ้นซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี                
ซึ่งการจัดท าแผนในแต่ละครั้งจะต้องมีการทบทวนแผนในระยะที่ผ่านมาด้วย โดยมีกรอบแนวคิดการจัดท า
แผนดังรูปที่ 1 และมีผังความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการราชการส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 

ส่วนที่ 1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำน 
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รูปที่ 2 ผังความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
ในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจะได้เอกสารที่ประกอบด้วย

สาระส าคัญ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานและโครงการส าคัญ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนไปปฏิบัติ หลังจากที่ได้แผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าข้อมูล
แผนปฏิบัติการดังกล่าวไปกรอกเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด โดยผู้ที่มีหน้าที่น าเข้าข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน
ราชการจะต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูล 2 ส่วนประกอบด้วย 1) การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม                     
โดยท าการดาวน์ โหลดแบบฟอร์มส าหรับ เตรียมข้อมูล โดยผู้ เตรียมข้อมูลก็จะต้องดึงข้อมูลจาก
เอกสารรายงานมากรอกลงตามที่แบบฟอร์มก าหนดให้ครบถ้วน 2) ท าการอัพโหลดไฟล์แผนระดับ 3 ฉบับ
เต็ม ที่หน่วยงานได้จัดท าเข้าสู่ระบบในรูปแบบ PDF file ซึ่งการคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเข้าสู่ระบบอาจจะ
เป็นการท างานที่ใช้เวลา และมีความซ้ าซ้อน อีกท้ังยังอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วย 
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รูปที่ 2 ผังความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
ในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจะได้เอกสารที่ประกอบด้วย

สาระส าคัญ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานและโครงการส าคัญ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนไปปฏิบัติ หลังจากที่ได้แผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าข้อมูล
แผนปฏิบัติการดังกล่าวไปกรอกเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด โดยผู้ที่มีหน้าที่น าเข้าข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน
ราชการจะต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูล 2 ส่วนประกอบด้วย 1) การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม                     
โดยท าการดาวน์ โหลดแบบฟอร์มส าหรับ เตรียมข้อมูล โดยผู้ เตรียมข้อมูลก็จะต้องดึงข้อมูลจาก
เอกสารรายงานมากรอกลงตามที่แบบฟอร์มก าหนดให้ครบถ้วน 2) ท าการอัพโหลดไฟล์แผนระดับ 3 ฉบับ
เต็ม ที่หน่วยงานได้จัดท าเข้าสู่ระบบในรูปแบบ PDF file ซึ่งการคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเข้าสู่ระบบอาจจะ
เป็นการท างานที่ใช้เวลา และมีความซ้ าซ้อน อีกท้ังยังอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วย 
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ดังนั้นเพ่ือให้การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานในระยะที่ผ่านมา หรือการจัดท าแผนในอนาคต
จะต้องมีระบบสารสนเทศที่จะต้องมีข้อมูลให้รองรับกับความต้องการของระบบ eMENSCR เนื่องจาก        
ในอนาคตจะสามารถส่งข้อมูลออกจากระบบไปยังระบบ eMENSCR ได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ าอีก          
โดยระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ควรจะต้องมีกระบวนการท างานดังรูปที่ 3 เป็นอย่างน้อย 
 

 
รูปที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงานด้วยระบบสารสนเทศ 

 
เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้จัดท าแผนจะสามารถดูข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันของมิติต่าง ๆ ตั้งแต่

ระดับบนสุดมิติแผนยุทธศาสตร์ชาติจนกระทั่งถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น ถ้าต้องการดูมิติของ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 เป็นแกนหลัก ระบบก็จะแสดงผลความสัมพันธ์ของข้อมูลดังแผนภาพในรูปที่ 4 ซึ่งการดูข้อมูล
ในแบบมิติความสัมพันธ์นี้ ถ้าในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล         
ที่ถูกต้อง ผู้จัดท าแผนก็สามารถเห็นข้อมูลที่ขาดหายไปในแต่ละมิติ หรือข้อผิดพลาดหากมีการเชื่อมโยง     
ไม่ถูกต้องได้ทันท ี
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ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกันสังคม 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงแรงงาน (ที่มา: https://www.mol.go.th) 
 

กระทรวงแรงงานให้ความส าคัญในการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงมีระบบงานสารสนเทศท่ีรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
บริการแก่บุคลากรภายในกระทรวง นอกจากนั้นยังมีระบบงานสารสนเทศท่ีรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกความต้องการของทุกช่วงวัย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ แต่ในขณะเดียวกัน 
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกระทรวงที่มีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปีก็ท าให้มีฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นตามไป
ด้วย ท าให้มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่จะมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานที่
ซ้ าซ้อนกันอยู่ด้วย 

ถึงแม้ว่ากระทรวงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันของทั้ง            
5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ http://nlic.mol.go.th/th/index โดยมีบริการข้อมูลภายในเว็บไซต์ เช่น ต าแหน่งงานว่าง 
ข้อมูลคนหางาน กฎหมายด้านแรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน           
ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีการค้าฯ การลงทุน อัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็นต้น นอกจากนี้มีการรวบรวมทิศทาง
ตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ความต้องการจ้างงาน อัตราการว่างงาน และสัดส่วนก าลังแรงงานของไทย             
ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นกระทรวงยังได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ด าเนินปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านแรงงานเดิมที่มีอยู่และพัฒนาเครื่องมือ
เพ่ิมเติมในระบบ เว็บไซต์ http://warning.mol.go.th ประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจแรงงาน       
3 ส่วน ได้แก่ (1) การเตือนภัยวิกฤตด้านแรงงาน เป็นการวิเคราะห์การแจ้งเตือนและโอกาสเกิดวิกฤต          
ด้านแรงงานภายใน 12 เดือนข้างหน้า ส าหรับการจ้างงาน การว่างงาน และการเลิกจ้าง (2) การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต เป็นการคาดการณ์ภาวะตลาดแรงงานด้านการจ้างงาน การว่างงาน การเลิกจ้าง และ           

ส่วนที่ 2 กำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูล 
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ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกันสังคม 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงแรงงาน (ที่มา: https://www.mol.go.th) 
 

กระทรวงแรงงานให้ความส าคัญในการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงมีระบบงานสารสนเทศท่ีรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
บริการแก่บุคลากรภายในกระทรวง นอกจากนั้นยังมีระบบงานสารสนเทศท่ีรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกความต้องการของทุกช่วงวัย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ แต่ในขณะเดียวกัน 
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกระทรวงที่มีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปีก็ท าให้มีฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นตามไป
ด้วย ท าให้มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่จะมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานที่
ซ้ าซ้อนกันอยู่ด้วย 

ถึงแม้ว่ากระทรวงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันของทั้ง            
5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ http://nlic.mol.go.th/th/index โดยมีบริการข้อมูลภายในเว็บไซต์ เช่น ต าแหน่งงานว่าง 
ข้อมูลคนหางาน กฎหมายด้านแรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน           
ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีการค้าฯ การลงทุน อัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็นต้น นอกจากนี้มีการรวบรวมทิศทาง
ตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ความต้องการจ้างงาน อัตราการว่างงาน และสัดส่วนก าลังแรงงานของไทย             
ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นกระทรวงยังได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ด าเนินปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านแรงงานเดิมที่มีอยู่และพัฒนาเครื่องมือ
เพ่ิมเติมในระบบ เว็บไซต์ http://warning.mol.go.th ประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจแรงงาน       
3 ส่วน ได้แก่ (1) การเตือนภัยวิกฤตด้านแรงงาน เป็นการวิเคราะห์การแจ้งเตือนและโอกาสเกิดวิกฤต          
ด้านแรงงานภายใน 12 เดือนข้างหน้า ส าหรับการจ้างงาน การว่างงาน และการเลิกจ้าง (2) การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต เป็นการคาดการณ์ภาวะตลาดแรงงานด้านการจ้างงาน การว่างงาน การเลิกจ้าง และ           

ส่วนที่ 2 กำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูล 
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การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และ (3) ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจแรงงาน เป็น
การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านแรงงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การวิเคราะห์ในระบบมีความสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพ่ิมเติมมิติการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้ง สามารถเป็นเครื่องมือ
ประกอบการก าหนดนโยบายทางด้านแรงงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 8 บริการข้อมูลด้านแรงงานของระบบเตือนภัยด้านแรงงาน (ที่มา http://warning.mol.go.th) 

แต่ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ในช่องทางหรือเครื่องมือที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานโดยตรง ดังนั้นแนวทางการน าระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ก็คือ การที่กระทรวงแรงงานควรจะสร้าง
สภาพแวดล้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระดับกระทรวงขึ้น เพ่ือความมั่นใจของหน่วยงาน รวมถึงบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดด้วย โดยสภาพแวดล้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้  API Platform           
ของกระทรวงแรงงาน หรือ Labour Ministry API Platform ที่จะต้องมีนโยบายการพัฒนาและใช้งาน      
ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีการก ากับดูแลที่ดี  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจะสามารถน ามาค านวณ วิเคราะห์ หรือ
สรุปผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 
ที่ปรึกษำ 
1. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
    (นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร) 
2. แรงงานจังหวัดยะลา รักษาการในต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
    ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (นางรษิกา ชาญณรงค์) 
3. ผูอ้ านวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
    และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงแรงงาน  
    (นางปาณิศา  กวนพฤกษ์) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
    ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (นางอุมาวดี  ฉันทะ) 
 
ผู้จัดท ำ 
1. นางสาวภูษณิศา  มานะพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางสาวอัญชุลีกร  กรวยสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางสาวรัชนก ตั้งแต่ง  นักวิชาการแรงงาน 
5. นายพีรพล วารีเพชร   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดทำ�




