เอกสารแนบ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาฯ ของ สป.รง. ป 2565
(งบสัมมนาและฝกอบรม)
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) (รอบ 6 เดือน)
จํานวนผูเขาอบรม/
สัมมนา
(คน)

หนวยงาน

จํานวนโครงการ
(โครงการ)

งบประมาณที่ใชไป
(บาท)

กบค.

3 โครงการ

162,905

183 คน

สตป.

1 โครงการ

118,000

2 คน

กยผ.

1 โครงการ

147,204.18

50 คน

กศร.

1 โครงการ

20,160

24 คน

ศปท.

1 โครงการ

362,500

235 คน

รวมทั้งสิ้น

7 โครงการ

810,769.18

494 คน

(1 กลุมงาน)
(1 กลุมงาน)
(1 กลุมงาน)
(1 กลุมงาน)

5 กอง/สํานัก
(4 กลุมงาน)

(โครงการทั้งหมด
มี 9 โครงการ)
(อีก 2 โครงการ คือ โครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการ
ระดับกรมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และโครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมือ
อาชีพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จะดําเนินการ
ในไตรมาส 3 และ 4)

(งบทั้งหมด 2,026,060)
(คิดเปนรอยละ 40.01
ของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร)

(กลุม เปาหมายรวมทั้งสิ้น
506 คน)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ (ตาม) งบสัมมนาและฝึกอบรม
ผลการดาเนินงานตัง้ แต่๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
ที่
1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
ใหม่กระทรวงแรงงาน (รุ่นที่ 29) ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
2. เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบตั ิราชการ และปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่ดี
3. มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักเศรษฐศาสตร์แรงงาน
เบือ้ งต้น
4. ได้พฒ
ั นาเครือข่ายใน
การทางาน
5. มีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความสาคัญในการ
พัฒนาตนเอง เพือ่ การ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)
1. การปฐมนิเทศ และการอบรม
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
meeting
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
3. การอบรมรูปแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (e-learning)

กลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
ข้าราชการใหม่ของ
17 ข้าราชการที่เข้ารับการ
กระทรวงแรงงาน
ฝึกอบรมสามารถปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการได้อย่างถูกต้อง
สามารถปฏิบตั ิตนเป็น
ข้าราชการที่ดี และปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
11 วัน
44,640 ระหว่างวันที่ 7 - 17 ธ.ค. 2564
ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบลู
สงคราม กระทรวงแรงงาน โรงแรม
เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี และ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พบ.กบค.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
2. โครงการฝึกอบรมรมหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการระดับ
ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน (เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ) ของ
กระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

1. เพือ่ ให้มีความรู้ ความ รูปแบบออนไลน์ โดยการบรรยาย
เข้าใจเกีย่ วกับบทบาท
การสาธิต และการฝึกปฏิบตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เพือ่ ให้มีวสิ ัยทัศน์ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
3. เพือ่ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย
สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
4. เพือ่ ให้มีจติ สานึกด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม
5. เพือ่ ให้ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์เกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ิงาน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
ข้าราชการระดับ
116
ปฏิบตั ิงาน/ชานาญ
งาน (เจ้าพนักงาน
และบัญชีหรือผู้
ปฏิบตั ิหน้าที่ด้าน
การเงินและบัญชี )
ของ สรจ.ทุกจังหวัด
และทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

ผลสัมฤทธิ์
ข้าราชการระดับปฏิบตั ิงาน/
ชานาญงาน (เจ้าพนักงาน
และบัญชีหรือผู้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชี ) ของ
กระทรวงแรงงานที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีวสิ ัยทัศน์
มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จิตสานึกด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม และเครือข่ายใน
การทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
5 วัน
39,015 14 - 18 มี.ค. 2565 ณ กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานต้นสังกัด
หรือสถานที่อนื่ ที่มึความเหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พบ.กบค.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)
ที่
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ 1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
พัฒนาข้าราชการระดับชานาญ เตรียมความพร้อมในการ ระบบ Zoom Meeting โดยการ
การพิเศษของกระทรวงแรงงาน เป็นผูน้ าทางความคิดเพือ่
บรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบตั ิ
สร้างกระทรวงแรงงาน ให้
เป็นองค์กรที่ขบั เคลื่อน
ภารกิจด้านแรงงาน
2. เพือ่ เพิม่ พูนสมรรถนะ
ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ความพร้อมในการก้าว ขึน้
สู่ตาแหน่งที่สูงขึน้
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายใน
การทางาน มีการทางาน
เป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
ข้าราชการของกระทรวง
แรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
ข้าราชการระดับ
50
ชานาญการพิเศษใน
สังกัดกระทรวง
แรงงานและ
สานักงานรัฐมนตรี

รวม (กบค.)

183

ผลสัมฤทธิ์
ข้าราชการระดับชานาญการ
พิเศษของกระทรวงแรงงานที่
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
พัฒนาศักพยภาพของตนเอง
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้นา และปฏิบตั ิหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
5 วัน
79,250

๑๖๒,๙๐๕

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
22 - 26 พ.ย. 64 ณ กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
ความเหมาะสมสามารถฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พบ.กบค.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับการ
ตรวจราชการ เสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ตรวจราชการ และ
เสริมสร้างเครือข่ายการ
ตรวจราชการ ให้มีความ
เข้มแข็ง

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)
การบรรยาย
การลงพืน้ ที่ /ฝึกปฏิบตั ิ และ
การศึกษาดูงาน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
1. นายวรรณรัตน์
2
ศรีสุขใส
2. นางบุปผา พันธุ์
เพ็ง
ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
ในขณะนั้น

รวม (สตป.)

2

ผลสัมฤทธิ์
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะ และทัศนคติ
ที่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้ตรวจราชการ มีความพร้อม
ในการดารงตาแหน่ง เชิง
บริหาร ตลอดจน
มีเครือข่ายการตรวจราชการ

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
24 วัน 118,000

๑๑๘,๐๐๐

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 256๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตร.สตป.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการ จัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ระยะ 5 ปี ของ
สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
1. เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการจัดทา
แผนปฏิบตั ิราชการ
ระยะ 5 ปี ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. เพือ่ เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ิงานให้แก่เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน และบุคลากรที่
สนใจ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทา
บุคลากรและ
50
แผนปฏิบตั ิราชการ โดยการบรรยาย เจ้าหน้าที่
และจัดกิจกรรมกลุ่ม
ที่รับผิดชอบ ในการ
จัดทาแผนงาน/
โครงการของ
หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

รวม (กยผ.)

50

ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
มีองค์ความรู้เกีย่ วกับการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ระยะ 5 ปี ของสานักงาน
ปลัด กระทรวงแรงงานที่มี
คุณภาพและเชื่อมโยง กับ
ระบบงบประมาณ ระบบ
eMENSCR มากขึน้

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
3 วัน 147,204.18 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 64
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

147,204.18

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พย.กยผ.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
6. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตประ
ประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3
โครงการย่อย ดังนี้

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

เพือ่ เสริมสร้างจิตสานึกใน
การต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรกระทรวงแรงงาน
ตลอดจนเสริมสร้าง
เครือข่ายและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้มีความเข้มแข็ง

การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และ
การฝึกปฏิบตั ิ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)

6.1 โครงการกระทรวงแรงงาน
ร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาด
ปราศจากการทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)

ผลสัมฤทธิ์

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ

กาหนดจัดไตรมาสที่ 3

6.2 โครงการพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
กระทรวงแรงงานเพือ่ ยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (ITA)

บุคลากร/เจ้าหน้าที่
ของกระทรวง
แรงงานที่เข้าร่วม
โครงการฯ

154

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80

2 วัน

13,800

6.3 โครงการสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต(ดวงตาแรงงาน) จานวน 2
ครั้ง

เครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงาน

81

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80

3 วัน

348,700 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 25 มี.ค. 65 ณ

รวม (ศปท.)

235

20 - 21 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุม
ประสงค์รณะนันท์ กระทรวงแรงงาน

โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

๓๖๒,๕๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
ที่
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั 1. เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
ด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ออกแบบการวิเคราะห์
โครงการวิจยั ด้านแรงงาน
และการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เพือ่ ตอบเป้าหมายที่สาคัญ
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
กระทรวงแรงงานนาความรู้
ที่ด้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั ใน
ภารกิจที่เกีย่ วข้องของ
หน่วยงาน
3. เพือ่ พัฒนาการออกแบบ
การวิเคราะห์โครงการวิจยั
และการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เพือ่ ตอบเป้าหมายที่สาคัญ
โดยสามารถดาเนินการด้วย
ตนเองและใช้กบั งานวิจยั
ด้านแรงงาน
4. เพือ่ สนับสนุนให้
บุคลากรของกระทรวง
แรงงานมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการพัฒนาด้าน
งานศึกษาวิจยั ที่เกีย่ วข้อง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
การบรรยาย การฝึกปฏิบตั ิ การ
บุคลากรของ
24
นาเสนอ การอภิปราย โดยวิทยากร กระทรวงแรงงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิและแลกเปลี่ยนความ วิทยากร/เจ้าหน้าที่
คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน และผู้สังเกตการณ์
แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

ผลสัมฤทธิ์
เกิดการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานด้าน
การวิจยั ด้านแรงงานมี
ประสิทธิภาพและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงแรงงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับการวิจยั ด้านแรงงาน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ
ดังกล่าวให้สัมฤทธิผ์ ล

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
2 วัน
20,160

รวม (กศร.)

24

๒๐,๑๖๐

รวมทัง้ สิ้น

494

810,769.18

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
17 - 18 ก.พ. 65 ณ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น 15
กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศวน.กศร.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาฯ ของ สป.รง. ป 2565
(โครงการที่ใชเงิน (นอก) งบสัมมนาและฝกอบรม/หรือใชงบประมาณประเภทอื่น)

(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) (รอบ 6 เดือน)

จํานวนผูเขาอบรม/
สัมมนา
(คน)

หนวยงาน

จํานวนโครงการ
(โครงการ)

งบประมาณที่ใชไป
(บาท)

กบค.

2 โครงการ

102,720

605 คน

ศทส.

2 โครงการ

91,445

29 คน

สตป.

1 โครงการ

11,443

92 คน

กศร.

3 โครงการ

182,480

257 คน

ศปท.
รวมทั้งสิ้น

1 โครงการ
9 โครงการ

4,800
392,888 บาท

489 คน
1,472 คน

(1 กลุมงาน)
(2 กลุมงาน)
(1 กลุมงาน)
(2 กลุมงาน)

4 กอง/สํานัก/ศูนย
(6 กลุมงาน)

(โครงการทั้งหมด
มี 16 โครงการ)
(อีก 7 โครงการ *
จะดําเนินการ
ในไตรมาส 3 และ 4)

(งบทั้งหมด 1,156,380) (กลุม เปาหมายรวมทั้งสิ้น
(คิดเปนรอยละ 33.97 998 คน)
ของงบประมาณที่กําหนด
ตามแผนงานฯ)

หมายเหตุ : โครงการที่อยูระหวางดําเนินการในไตรมาส 3 และ 4 จํานวน 7 โครงการ คือ
• การฝกอบรมภายใตโครงการจางเหมาบํารุงรักษาเว็บไซตกระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
• การฝกอบรมภายใตโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
• การอบรมภายใตโครงการพัฒนาระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center
System) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
• โครงการอบรมหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ (อทป และ
ทปษ)
• โครงการอบรมลูกจางชั่วคราว ของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ
• โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูล แรงงานนอกระบบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565/จัดอบรมทบทวนการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและปรับปรุง
แบบสอบถาม
• โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ (นอก) งบสัมมนาและฝึกอบรม (โครงการตามนโยบาย/ข้อสัง่ การ/หรือใช้งบประมาณประเภทอื่น)
ผลการดาเนินงานตัง้ แต่๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 2570) ของกระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

เพือ่ ให้มีแผนปฏิบตั ิราชการ วิธกี ารบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม
ด้านการพัฒนาทรัพยากร การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการ
บุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
ปฏิบตั ิ
2566 - 2570) ของ
กระทรวงแรงงาน สาหรับใช้
เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงแรงงานอย่าง
เป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
ข้าราชการและ
63
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
กับการจัดทา
แผนปฏิบตั ิราชการ
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงแรงงาน ผู้
มีส่วนเกีย่ วข้อง และ
แรงงานจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานสามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบตั ิราชการ
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ปี ของ
กระทรวงแรงงาน และ
นาไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมภายใต้
สถานการณ์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
3 วัน
91,920 28 - 30 มี.ค. 65 ณ ห้องประชุม
จอมพล ป.พิบลู สงคราม ชั้น 5
กระทรวงแรงงาน และผ่านระบบ
ZOOM สาหรับแรงงานจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พบ.กบค.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
2. โครงการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

1. เพือ่ ส่งเสริมนโยบายการ การบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ การ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดการความรู้ในองค์กร
2. เพือ่ กระตุ้นให้บคุ ลากร
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
3. เพือ่ สร้างเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการทางานที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันของบุคลากรอย่าง
สร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน) บุคลากรได้มีโอกาสและมี
บุคลารกรทุกระดับ
542
ในสังกัด สป.รง.
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างทั่วถึงเกีย่ วกับ
องค์ความรู้ประสบการณ์ที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
สามารถนาองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์มาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริง มีค่านิยม
ศรัทธา เชื่อมั่น (Belief) มุ่ง
ประสิทธิผล
(Effectiveness) มี
ยุทธศาสตร์ ในการทางาน
(Strategy) และร่วมทางาน
เป็นทีม (Teamwork) เพือ่
ร่วมกันขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

รวม (กบค.)

605

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
12 ช.ม. 10,800 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 64
ผ่านระบบ Zoom (100 คน)
(ครั้งละ 3
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 65
ช.ม. X 4
ผ่านระบบ Zoom (115 คน)
ครั้ง)
ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ก.พ. 65
ผ่านระบบ Zoom (167 คน)
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มี.ค. 65
ผ่านระบบ Zoom (160 คน)

๑๐๒,๗๒๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พบ.กบค.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
3. โครงการอบรมให้ความรู้การ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายยุธศาสตร์และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัดแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับการ
ประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน งบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
(คน)
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ใน
จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับกรอบ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
92 เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมฯ
1 วัน
11,443 30 พ.ย. 64 ห้องศูนย์ฝึกอบรม ICT
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แนวคิดทฤษฎี ความสาคัญของการ และส่วนภูมิภาคที่มี
มีความรู้ ความเข้าใจ
ชั้น 15 กระทรวงแรงงาน
ที่มีภารกิจเกีย่ วข้องกับการ ประเมินผลและวิธกี ารประเมินผล ภารกิจเกีย่ วข้องกับ
เกีย่ วข้องกับการประเมินผลฯ
ประเมินผล มีความรู้ ความ โครงการรูปแบบCIPP MODEL ผ่าน การประเมินผล
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
เข้าใจเกีย่ วกับความหมาย ระบบประชุมทางไกล Vedeo
ระยุกต์ใช้ในการประเมินผลฯ
แนวคิดทฤษฎี ความสาคัญ Conference
ของการประเมินผล วิธกี าร
ประเมินผลโครงการและ
สามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดเพือ่ พัฒนา
งานประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

รวม (สตป.)

92

๑๑,๔๔๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
วป.สตป.

-4-

ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
4. การฝึกอบรมภายใต้โครงการจ้าง
เหมาบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและ
อุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกล
ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

4.1 หลักสูตรระดับผู้ดูแลระบบ ให้ความรู้เพือ่ เพิม่ ทักษะ
(Admin)
ด้านการดูแลบารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและอุปกรณ์
ประชุมสื่อสารทางไกลของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

4.2 หลักสูตรระดับผู้ใช้งาน

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

บรรยาย On-site

ให้ความรู้เบือ้ งต้นในการใช้ บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ ออนไลน์
ประชุมสื่อสารทางไกลของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มีความรู้
และทักษะด้านการ
บารุง รักษาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รักษาความ
มั่นคงปลอดภัยและ
อุปกรณ์ประชุม
สื่อสารทางไกลของ
สป.
บุคลากรของ สป. มี
ความรู้และทักษะใน
การใช้งานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ประชุม
สื่อสารทางไกลของ
สป.

5

ผลสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สามารถดูแล
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและอุปกรณ์
ประชุมสื่อสารทางไกลของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)

3 วัน

0

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ

23 - 25 มี.ค. 65 ณ ห้อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 9
อาคารสานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 3

กาหนดดาเนินการในเดือน มิ .ย. 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บค. ศทส.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
5. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ดิจทิ ัลของกระทรวงแรงงานและ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2655 - 2570)

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
เพือ่ ให้มีแผนปฏิบตั ิการ
ดิจทิ ัลของกระทรวง
แรงงานและสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
สาหรับใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลที่ทันสมัย และมีแนว
ทางการดาเนินงานที่
สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยการ
พัฒนาดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จานวน 2 ครั้ง
(บรรยายน และแบ่งกลุ่มระดม
ความคิด)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
บุคลากรของ
24
กระทรวงแรงงานที่
รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และบุคลการ
ของกระทรวง
แรงงานที่รับผิดชอบ
งานด้านยุทธศาสตร์
และแผนงาน

รวม (ศทส.)

29

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานและสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
สามารถนาแผนปฏิบตั ิดิจทิ ัล
ฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางใน
วางแผนการดาเนินงาน และ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ของหน่วยงาน เพือ่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้บริการ
ประชาชนได้ดียงิ่ ขึน้ และ
ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจทิ ัล

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
3 วัน
91,445

๙๑,๔๔๕

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
28 ก.พ. - 2 มีฦ.ค. 65 ณ ห้อง
ประชุมประสงค์รณะนันท์ ชั้น 5
กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผส.ศทส.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
ที่
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บคุ ลากรในสังกัด จริยธรรมมีความซื่อสัตย์
กระทรวงแรงงาน (กิจกรรมที่ 1) สุจริตและค่านิยมที่ดีงาม
ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมสามารถนา
หลักธรรมตามคาสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ใน
การดารงชีวติ และ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน) ผู้บริหาร/ข้าราชการ/
จัดอบรมโดยใช้หลักธรรมคาสั่งสอน ผู้บริหาร/ข้าราชการ/
489
ทางพระพุทธศาสนาบราประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
ในการปฏิบตั ิราชการและดาเนิน
แรงงานสามารถนาหลักคา
ชีวติ พร้อมฝึกปฎิบตั ิธรรมเจริญจิต
สอนทางพระพุทธศาสนามา
ภาวนาขัน้ พืน้ ฐานในรูปแบบการจัด
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ฐานที่ราชการและแบบออนไลน์
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตร
ระบบ Zoom Meeting
โปร่งใสและดาเนินชีวติ ได้
อย่างมีความสุขรวมถึงครอง
ตนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม
แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

รวม (ศปท.)

489

จานวน งบประมาณ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
1 วัน
4,800

๔,๘๐๐

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 65 ณ
ห้องประชุมจอมพล ป. พิบลู
สงคราม กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
ที่
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
1. เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอแนะ
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ และแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ
ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ปี
ทีม่ ีความรู้ความสามารถ
2565
เรื่อง แบบจาลองทาง
เศรษฐมิติ และด้าน
เศรษฐกิจการ แรงงาน ใน
การนามาพัฒนา
ประสิทธิภาพแบบจาลอง
ในระบบเตือนภัยด้าน
แรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้
2. เพือ่ ให้ระบบเตือนภัย
ด้าน แรงงาน สามารถแจ้ง
เตือน เหตุการณ์วกิ ฤตด้าน
เศรษฐกิจ การแรงงาน และ
ชี้นาภาวะ เศรษฐกิจการ
แรงงานที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคตได้อย่าง แม่นยา
สอดคล้องกับ สถานการณ์
ด้านแรงงาน ปัจจุบนั

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน งบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
(คน)
1. ดาเนินการจัดอบรม เชิง
ข้าราชการและ
17 ข้าราชการและบุคลากรกอง
1 วัน
10,430 วันที่ 29 มี.ค. 65 ณ ห้องฝึกอบรม
ปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 1/2565 โดยเป็น บุคลากรกอง
เศรษฐกิจการแรงงานหรือผู้
คอมพิวเตอร์กระทรวงแรงงาน ชั้น
การ วิพากษ์และวิเคราะห์ ข้อจากัด เศรษฐกิจการแรงงาน
มีส่วนเกีย่ วข้อง มีความรู้
15 กระทรวงแรงงาน
ของแบบจาลอง ด้านเศรษฐกิจ
ความเข้าใจในระบบเตือยภัย
แรงงาน ในระบบเตือนภัยด้าน
ด้านแรงงานมากขึน้
แรงงานที่ใช้อยูใ่ น ปัจจุบนั และเป็น
ตลอดจนมีความรู้ในการวิ
การ นาเสนอแนวทางในการ พัฒนา
เคราะหตัวแบบจาลอง
ระบบเตือนภัย ด้านแรงงานใน
เบือ้ งต้น อันจะเป็น
อนาคต
ประโยชน์ต่อการใช้งานและ
2. ดาเนินการจัดอบรม เชิง
พัฒนาระบบเตือนภัยด้าน
ปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 2/2565 โดยเป็น
แรงงานให้มีศักยภาพใน
การ วิเคราะห์ขอ้ จากัดใน การนา
อนาคต
ข้อมูล
แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
นศม.กศร.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)
แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)
ที่
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ ให้ผู้ประกอบกิจการที่ การบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ On - site
เรื่อง การจัดทาโครงสร้างค่าจ้าง เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เงินเดือนในภาคเอกชน
ความเข้าใจแนวคิดเกีย่ วกับ
หลักการบริหารโครงสร้าง
ค่าจ้าง ความสาคัญของการ
จัดทาโครงสร้างค่าจ้าง และ
วิธกี ารจัดทาโครงสร้าง
ค่าจ้าง รวมทั้งฝึก
ปฏิบตั ิการจัดทาโครงสร้าง
ค่าจ้างของตนเอง และนา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการไปจัดทา
โครงสร้างค่าจ้างในสถาน
ประกอบกิจการของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
1. เจ้าของสถาน
70
ประกอบกิจการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
2. ผู้แทนที่มีอานาจ
หน้าที่เกีย่ วข้องกับ
การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือนของ
องค์กร โดยเป็น
ตาแหน่งที่มีความ
เข้าใจภาพรวมของ
องค์กร
3. วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่กอง
เศรษฐกิจการแรงงาน

ผลสัมฤทธิ์
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ไก้รับไปจัดทา/
ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง
เงินเดือนในสถานประกอบ
กิจการของตนเอง

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
2 วัน/รุ่น 162,000 วันที่ 24 - 25 มี.ค. 65 ณ สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ จ.นนทบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคจ.กศร.
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ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
9. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
การจัดทาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่าจังหวัดให้แก่
เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงาน
จังหวัด

วัตถุประสงค์ (โดยย่อ)

แนวทาง/วิธีดาเนินการ (โดยย่อ)

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ การบรรยายและฝึกปฏิบตั ิผ่านสื่อ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และ On เกีย่ วกับการจัดทาข้อมูล
site
ประกอบการพิจาณาอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่าของ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างค่าจ้างขัน้ ต่า
จังหวัด รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการ
การณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
แรงงาน และสภาพการจ้าง
งานของจังหวัดได้อย่างมี
หลักวิชาการและทันต่อ
เหตุการณ์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทไี่ ด้รับการพัฒนา จานวน
(คน)
1.แรงงานจังหวัด
170
และข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่สานักงาน
แรงงานจังหวัด
2.บุคลากรในสังกัด
กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน

ผลสัมฤทธิ์
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปจัดทา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม แรงงาน
และสภาพการจ้างงานของ
จังหวัดได้อย่างมีหลัก
วิชาการและทันต่อเหตุการณ์

จานวน งบประมาณ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
วัน/ชัว่ โมง (บาท)
1 วัน
10,050 วันที่ 1 มี.ค. 65
1. สาหรับเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจ
การแรงงน ณ ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ICT ชั้น 15
กระทรวงแรงงาน
2. สาหรับแรงงานจังหวัด และ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงาน
แรงงานจังหวัด ผ่านระบบ ZOOM

รวม (กศร.)

257

๑๘๒,๔๘๐

รวมทัง้ สิ้น

1472

392,888.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคจ.กศร.

