










 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการบริหารทรพัยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 (รอบ 6 เดือน) 



สรุปผลการวิเคราะหผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ 
(Critical Success Factor : 
CSF)  

จำนวน ๑2 ปจจัย 17 ตัวชี้วดั (KPIs) 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม :  32 โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ :  

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

สำนักตรวจและประเมินผล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริต และกลุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ

สรางความสามัคคีปรองดอง 

กระบวนการดำเนินการ :  

1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และคาเปาหมายท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการฯ 

2) กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน           

ท่ีกำหนด รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  

3) จัดทำรายงานการดำเนินงาน เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

4) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอผูบริหารทราบ 

ผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน : 

มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน จำนวน 32 โครงการ/กิจกรรม โดยให
หนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 
2564 – เดือนมีนาคม 2565) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จ
ตามแผน จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 62.5  

        จำนวนแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนในปงบประมาณ     x 100   =   20 x 100     
        จำนวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดตามแผนปฏิบัติการฯ ในปงบประมาณ                   32 
                                                                                                           =      62.5 

ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรค : พบวา โครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดำเนินการไดตามแผน มีสาเหตุ ดังนี้  

1) มีกำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2565                

2) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)   

3) งบประมาณไมเพียงพอ 

4) มีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน ทำใหดำเนินการไดลาชา  

5) บุคลากรใหความสนใจเขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมาย 
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6) ขอจำกัดในการพิจารณาองคความรูและการสรรหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรู                    

7) การดำเนินงานตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด เชน 

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบ หลักเกณฑท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด เปนตน 

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา : 

๑) ควรมีการปรับแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสถานการณ งบประมาณ และระยะเวลา  

๒) ควรมีการศึกษาข้ันตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดยละเอียด และประสานงานลวงหนากับ

หนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  

3) ควรสรางการรับรู ประชาสัมพันธ และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

4) ใชกลไกผูบริหารและเครือขาย KM Team ในการรวมกันสรรหา ผูมีองคความรูและเลือกสรรองค

ความรูมากำหนดกิจกรรม  

5) ติดตามขอมูลขาวสาร ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากสำนักงาน ก.พ. อยางใกลชิด 
6) มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด สม่ำเสมอ 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 1 ระดบัความสำเร็จในการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล/

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ ประจำป 

มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปนรูปธรรม 

กิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน 

ผลการดำเนินงาน : ไดดำเนินการแลว ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีจำเปน เพ่ือนำมาจัดทำรางแผนฯ 
2. ทบทวนและจัดทำรางแผนฯ  
3. ขอความเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงรางแผนฯ 
4. เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ 
5. เผยแพรประชาสัมพันธแผน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

- ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ (Key 

Performance Indicators – KPIs Template) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

-  

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  

2. ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานอยางเพียงพอ 

หลักฐานอางอิง :  

- ประชาสัมพันธแผนผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หัวขอ นักวิชาการ => นักวิชาการ 
=> ขอมูลแผนดานแรงงาน => แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล => แผนปฏิบัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล => แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 1 ระดบัความสำเร็จในการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล/

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ ประจำป 

มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปนรูปธรรม 

กิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : ไดดำเนินการแลว ดังนี้ 
1. จัดทำหนังสือแจงเวียนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ใหจัดสงโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จัดทำ (ราง) แผนปฏบิัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ
ผูบริหารใหความเห็นชอบ 
3. เผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทางเว็บไซตของกระทรวงแรงงาน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

- ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ (Key 

Performance Indicators – KPIs Template) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

1. ผูบริหารใหความสำคัญกับการจัดการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
2. ไดรับงบประมารสนับสนุนในการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดำเนินงานตามแผนฯ 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

- 

หลักฐานอางอิง :  

- ประชาสัมพันธแผนผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หัวขอ นักวิชาการ => นักวิชาการ 
=> ขอมูลแผนดานแรงงาน => แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล => แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล => แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

 

 



 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 2 รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล ในแตละปงบประมาณ 

มิติท่ี 1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธอยางเปนรูปธรรม 

กิจกรรม การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน 

ผลการดำเนินงาน :  

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และคาเปาหมายท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการฯ  
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานรอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงานระหวางเดือน
ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 
3. จัดทำรายงานการดำเนินงาน เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
4. สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอผูบริหารทราบ 
        จำนวนแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนในปงบประมาณ     x 100   =   20 x 100     
        จำนวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดตามแผนปฏิบัติการฯ ในปงบประมาณ                   32 
                                                                                                          =    62.50 
ดังนั้น มีแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ (รอบ 6 เดือน) คิดเปนรอยละ 62.50 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

1. จัดทำหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

2. กำกับ ติดตามหนวยงานใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- หนวยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ใหความรวมมือในการดำเนินการตามแผนฯ 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

- บางโครงการ/กิจกรรมกำหนดดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนหลัง ทำใหยังไมสามารถรายงานผลการดำเนินงาน

อยางเปนรูปธรรมได 

หลักฐานอางอิง :  

- การติดตามผลการดำเนินงาน ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี รง 0204.1/ว 65  ลงวันท่ี 17 มีนาคม 
2565 และหนังสือกลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน ท่ี รง 0204.1/ว 0004 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 3 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 2 ปรับปรุงระเบยีบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยายให

สอดคลองตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด 

กิจกรรม การทบทวนระเบียบ/หลักเกณฑในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

ผลการดำเนินงาน :  

1. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน 
หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และ
ประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงาน (คำสั่งสำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน ท่ี 999/2564 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
2. ประชุมคณะทำงานเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 
3. พิจารณาทบทวน/กำหนดหลักเกณฑ 
4. เสนอหลักเกณฑตอท่ีประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 
5. แจงเวียนหลักเกณฑในระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

- ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ (Key 

Performance Indicators – KPIs Template) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- ไดรับคำแนะนำจากสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการอ่ืน 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

- การปรับใชกฎ ระเบียบ ท่ีตองนำมาปรับใชกับสวนราชการใหมีความถูกตองและสอดคลองกับบริบทของสวนราชการ 

หลักฐานอางอิง :  

แจงเวียนในระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
- ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคล
และผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชำนาญงาน ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 
- ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคล
และผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565  

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 4 จำนวนสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการเรียนรูสำหรับบุคลากร สป.รง. 

มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการความรู 

กิจกรรม จัดทำชองทางเผยแพรสื่อการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับบุคลากร สป.รง. 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : มีสื่อการเรียนรู จำนวน ๔ สื่อ 
๑.  Line กลุม KM สป.รง. 
๒. youtube 
๓. Facebookfanpage 
๔. Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. จัดตั้ง Line กลุม KM สป.รง. 
๒. กำกับดูแล Line กลุม KM สป.รง.  
๓. นำองคความรูเผยแพรบน  Line กลุม KM สป.รง. , youtube   , Facebookfanpage  และ 
Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
1. ผูบริหารใหความสำคัญ 
2. บุคลากรใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   

- การกำกับดูแล บน Line กลุม KM สป.รง. ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 

หลักฐานอางอิง :  
- ขอมูลบน Line กลุม KM สป.รง.  , youtube   , Facebookfanpage และ Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 5 จำนวนครั้งของการเขารับการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 

มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการความรู 

กิจกรรม  การติดตามผลการเขาถึงและเรียนรูดวยสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : มีบุคลากรเขารับการเรียนรู จำนวน 4,823 ครั้ง ดังนี้ 
๑. Line กลุม KM สป.รง.  จำนวน ๔๑๐ ครั้ง 
๒. youtube จำนวน ๔๐ ครั้ง 
๓. Facebookfanpage จำนวน ๒๓๐ ครั้ง 
๔. Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๔,143 ครั้ง 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

- มีการติดตามผล ผูเขารับการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
1. ผูบริหารใหความสำคัญ 
2. มีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   

- บุคลากรใหความสนใจและเขารวมจำนวนไมมากเทาท่ีควร 

หลักฐานอางอิง :  
- ขอมูลบน Line กลุม KM สป.รง.  , youtube   , Facebookfanpage และ Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 6 จำนวนครั้งท่ีมีการเขาถึงและรับรูขอมูล ขาวสาร และองคความรูดานบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่ีเผยแพรในองคกรอยางท่ัวถึง 

มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 4 พัฒนาการสื่อสารงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางการรับรู

และความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากรอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานเว็บไซตอยางตอเนื่อง 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุกกลุมงาน)  

ผลการดำเนินงาน :  

1. จัดการขาวสารและนำเขาขอมูลเขาสูระบบ 
2. ติดตามผลการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. สรุปผลผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในป 2565        
รอบ 6 เดือน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น จำนวน 4,143 ครั้ง 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

- มีการปรับปรุงเนื้อหาและนำเขาขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบัน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

-  

หลักฐานอางอิง :  

- สถิติผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

https://hrm.mol.go.th/ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 
 

https://hrm.mol.go.th/


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 7 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ผลการดำเนินงาน :  
จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ x 100   =   512  x 100         
                จำนวนบุคลากร สป.รง. ท้ังหมด ในปงบประมาณ                                        1,070 

                                                                                  =     47.85 % 
                   

ดังนี้ มีบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ระหวางเดือนตุลาคม 
2564 - มีนาคม 2565 คิดเปนรอยละ 47.85  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการระดับชำนาญการพิเศษของกระทรวงแรงงาน 
จำนวน 50 คน (กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 

2. โครงการฝกอบรมขาราชการใหมกระทรวงแรงงาน รุนท่ี 29 จำนวน 59 คน (กลุมพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 

3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานของกระทรวงแรงงาน
จำนวน 116 คน (กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 

4.  กิจกรรมจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง  จำนวน 2 คน 
(กลุมงานตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล) 

5. กิจกรรมจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ จำนวน 1 คน            
(กลุมงานตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานแรงงาน จำนวน 24 คน (ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน              
กองเศรษฐกิจการแรงงาน) 

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญประจำปงบประมาณของกระทรวง
แรงงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑการคัดเลือกและการประเมินใหคะแนนขอเสนอโครงการสำคัญของ สศช. 
จำนวน 260 คน (กลุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง) 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
- การดำเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรมภายใต KPI 7 เปนไปตามรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ/กิจกรรม

ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
1. บางโครงการ/กิจกรรมไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝกอบรม ทำใหตองนำงบดำเนินงานของ
กลุมงานท่ีอยูจำกัดมาใช 
2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (Covid - 19) ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบ/กิจกรรมในการดำเนินงาน 

หลักฐานอางอิง :  
- หนังสือขออนุมัติแตละโครงการ 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 8 จำนวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีนำมาใชอยางหลากหลาย 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

กิจกรรม  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบ/วิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนนิงาน : มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบ/วธิีการพัฒนาท่ีหลากหลาย จำนวน 8 รูปแบบ 
ดังนี้ 
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง 

ครั้งท่ี ๑ เรื่อง “แนวทางการปรับโครงสรางตลาดแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  ผานระบบ 
Zoom มีผูเขารวมท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในตางประเทศ จำนวน ๑๐๐ ราย 

ครั้งท่ี ๒ “การกระทำละเมิดในพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี”  ผานระบบ Zoom 
มีผูเขารวมท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในตางประเทศ จำนวน ๑๑๕ ราย 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเลาเรื่อง (Story Telling) จำนวน ๒ ครั้ง 

ครั้งท่ี ๑ เรื่อง “Smart Work , Smart Life” ผานระบบ Zoom  ๑๖๗ User จำนวนผูเขารวมมากกวา 
๓๐๐ ราย มีผูเขารวมขาราชการกระทรวงแรงงาน ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยใน
ตางประเทศ 

ครั้งท่ี ๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย หรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ในระดับไมสูงกวาเดิม และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ มีผูเขารวมทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสำนักงานแรงงานไทยในตางประเทศ จำนวน ๑๖๐ ราย 
๓. จัดกิจกรรมตอบคำถามความรู บนกลุม Line KM สป.รง.   จำนวน ๓ ครั้ง 
๔. จัดกิจกรรมบน Line กลุม KM สป.รง.  (เชิญสมาชิกใหมเขารวม , แชรความรูมากท่ีสุด จำนวน ๒ ครั้ง) 
๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู บน  Line กลุม KM สป.รง. 
๖. จัดทำ วีดโีอ ความรูเผยแพรบน Line กลุม KM สป.รง.  , youtube และ Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล      
๗. จัดทำเอกสารการบรรยายความรูเผยแพรบน Line กลุม KM สป.รง.  และ Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
๘. เผยแพรความรูท่ัวไปและประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูบน Line กลุม KM  สป.รง.     
Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล และ Facebookfanpage 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ทำหนังสือเสนอปรง.ขออนุมัติจัดประชุม (ระบบ Zoom) 
๒. ทำหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของและวิทยากรท่ีทรงคุณวุฒิมาเลาเรื่อง / ใหความรู 
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๓. ทำหนังสือเชิญบุคลากรจากหนวยงานในสังกัดเขารวมกิจกรรม 
๔. จัดเก็บองคความรูโดยการบันทึกเสียงและภาพ เพ่ือเผยแพรผานสื่อตาง ๆ 
๕. ประเมินผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผล 
๖. ประชาสัมพันธใหบุคลากรของ สป. สวนกลางและภูมิภาค เขารวมบน Line กลุม KM สป.รง. และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
๗. รายงานผลใหผูบริหารรับทราบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
- องคกรสนับสนุนงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการนำรูปแบบ / วิธีการพัฒนา
บุคลากรท่ีกำหนดไปใชในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   

- การสรรหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรู 

หลักฐานอางอิง :  
๑. หนังสืออนุมัติโครงการ/จัดประชุม 

๒. หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 

๓. องคความรูท่ีเผยแพร 

๔. ภาพกิจกรรม 

๕. ขอมูลบน Line กลุม KM สป.รง.  , youtube   , Facebookfanpage  และ Website กบค. 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 9 จำนวนองคความรูท่ีจำเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 6 สงเสรมิการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ 

โครงการ สงเสริมการจัดการความรูในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : มีองคความรู  ๓ องคความรู ตามแผน ไดแก 
๑. การกระทำละเมิดในพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
๒. แนวทางการปรับโครงสรางตลาดแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
๓. พลิกโฉมองคกรบนกระดาษแผนเดียวดวย Business Model Canvas (BMC) 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. กำหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกองคความรู โดย CKO ,  คณะทำงานการจัดการความรูของสป. และ 
KM Team สป. เพ่ือนำองคความรูท่ีคัดเลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู 
๒. จัดทำแผนการจัดการความรู สป. ป ๒๕๖๕ 
๓. ทำหนังสือเสนอผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู(CKO) ใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรู และ
เสนอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) อนุมัติแผนการจัดการความรู 
๔. จัดสงแผนการจัดการความรูใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทำองคความรูตามแผนฯ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
๑. ผูบริหารใหความสำคัญกับการจัดการความรูในองคกร และใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บความรู 

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือในการจัดเก็บความรู 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   

- องคความรูท่ีนำมาพิจารณาคัดเลือกมีนอย 

หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนการจัดการความรู พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. องคความรู ๓ องคความรู 

 



 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่องใหยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม ทำบุญตักบาตรประจำเดือน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองกลาง 

ผลการดำเนินงาน :  

- กองกลางดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน รวมจำนวน 1 ครั้ง คือ การจัดกิจกรรมนอม
รำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2563 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยเปนการบูรณาการ
รวมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

- ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ (Key 

Performance Indicators – KPIs Template) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- การมีสวนรวมในทุกภาคสวน  ความมุงม่ันชัดเจนในเปาหมาย ทักษะการสื่อสารอยางประสิทธิภาพ                                                 

การบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ และการแกไขรวมถึงการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

- ภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 การดำเนินงานการจัดกิจกรรมทำบุญ 
ตักบาตรประจำเดือนมิไดมีการจัดกิจกรรม เนื่องจากเพ่ือรักษาระยะหาง ความปลอดภัย และเพ่ือให
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเกิดข้ึน 

หลักฐานอางอิง :  

-  

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่องใหยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน :  

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) วันที่ 16 กุมภาพันธ 2565 
ไมมีการจัดงานเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

-  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

-  

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

-  
 

หลักฐานอางอิง :  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่องใหยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม ฟงธรรมะและตอบคำถาม (โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรในสังกัด

กระทรวงแรงงาน กิจกรรมท่ี 1 : หัวขอ “ชีวิตเบิกบานการงานเปนสุข” 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน :  

กิจกรรมฟงธรรมะและตอบคำถาม จัดโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 : บรรยายหัวขอ “ชีวิตเบิกบานการงานเปนสุข” ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 
2565 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. บรรยายธรรมโดย พระมหาสนั่น เขมจารี วัดนอยนางหงส เขตบางยี่
ขัน กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน และผาน
ระบบออนไลน ดวยโปรแกรม Zoom Meeting  โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ ปลัดกระทรวงแรงงาน 
เปนประธานในพิธีเปด มีผูเขารวมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 468 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ 
เจาหนาที่ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคและมีการรวมกิจกรรมตอบคำถาม
ธรรมะท้ังในหองประชุมและออนไลน มีผูไดรับรางวัลท้ังสิ้น 20 คน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :   -  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- ผูบริหารในสังกัดกระทรวงแรงงานใหความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน และไดรบัการสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการถายทอดสัญญาณในรูปแบบออนไลน 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   -  

หลักฐานอางอิง :  

- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/42 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/ว 363 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/ว 12 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565  
- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ี รง 0213/ว 326 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือกระทรวงแรงงาน ท่ี รง 0213/505 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือกระทรวงแรงงาน ท่ี รง 0213/ว 327 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 10 จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่องใหยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 7 ปลูกฝงจิตสำนึกบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ กระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาดปราศจากทุจริต 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน :  

- โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาดปราศจากทุจริต กำหนดดำเนินการ
ในเดือนพฤษภาคม 2565 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

-  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

-  

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 

-  
 

หลักฐานอางอิง :  

-  

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 11 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางใหมีวินัยและปองกันไมใหกระทำความผิด 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 8 ดำเนินมาตรการปองกันการกระทำผิดวินัยอยางจริงจัง 

กิจกรรม ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางในการเสริมสรางวินัย กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับการกระทำผิดวินัยและ

การลงโทษผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานวินัย 

ผลการดำเนินงาน : มีบุคลากรท่ีไดรับความรูและเสริมสรางใหมีวินัยเพ่ือปองกันไมใหกระทำผิด โดยการ

ประชาสัมพันธเผยแพรความรูผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ จำนวน 709 คน ดังนี ้

1. Facebook (KMMOL) 216 คน 
2.  กลุมไลน “KM สป.รง.” จำนวน 416 คน 
3. การปฐมนิเทศผูมารายงานตัวเขารับราชการ จำนวน 77 คน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
- นับจำนวนบุคลากรท่ีไดรับความรูจากการประชาสัมพันธเผยแพรความรูผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน 

Facebook และกลุมไลน และการปฐมนิเทศผูมารายงานตัวเขารับราชการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
- เจาหนาท่ีในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องวินัย 
 
อุปสรรคในการดำเนินงาน :  
- 
 
หลักฐานอางอิง : 
-  
 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 12 จำนวนบุคลากรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมการประชุม/

อบรม/สัมมนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงาน  

KPI 13 จำนวนครั้งในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(บูรณาการรวมกัน) 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน : มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาหรือสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา          
เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงาน และเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 1 ครั้ง รวม 30 คน ดังนี้ 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง จำนวน 1 ครั ้ง เพื ่อพิจารณา (ราง) 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม
ชั้น 7 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 3 มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 30 คน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :   

-  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- ได รับความอนุเคราะหจากคณะอนุกรรมการสงเสริมระดับกระทรวง และไดรับความรวมมือ

จากผูเขารวมประชุมทุกทาน 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   

-  

หลักฐานอางอิง :  

- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/770 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/414 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/421 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 14 รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไมต่ำกวาเกณฑการประเมินท่ีกำหนด 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 9 ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง 

กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ของสำนักงานปลดั 
กระทรวงแรงงาน 

ผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน :  

- ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกระทรวง
แรงงาน เพ่ือยกระดับคาดัชนีการทุจริต ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 
ในวันท่ี 20 – 21  มกราคม 2565 เปนการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาองคกรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มีผูเขาอบรมจำนวน 154 ราย  
- ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565 เวลา 
09.00 น. – 12.00 น. ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน มีผูเขาอบรม 
จำนวน 29 คน 
- ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 
12.00 น. ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน มีผูเขาอบรม จำนวน 50 คน 
- อยูระหวางนำขอมูลผลการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามแบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาใหความเห็นชอบกอนลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)  

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :  -  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- ไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความรวมมือจากผูเขาอบรมทุกทาน 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   -  

หลักฐานอางอิง :  

- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/06 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/24 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2565 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/61 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2565 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 15 จำนวนกระบวนงานท่ีไดรับประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติท่ี 4  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 10 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ สรางความรับรูเพ่ือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงกระบวนงานเพ่ือการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีกระบวนงานท่ีไดรับประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 1 กระบวนงาน 
ไดแก โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ :   

1. ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพื ่อยกระดับคาดัชนีการทุจริต ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน ชั ้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เปนการบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินความเสี่ยงตอ
การทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565”          
โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. มีผูเขาอบรมจำนวน 154 ราย  
2. ปลัดกระทรวงแรงงานไดเห็นชอบคัดเลือกกระบวนงาน : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามกรอบการประเมินฯ ในความโปรงใสของ
การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนงาน : โครงการบูรณาการพัฒนา
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดสง
แผนฯ ให ป.ป.ท. พรอมท้ังแจงเวียนแผนฯ บนเว็บไซดกระทรวงแรงงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

- ไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ท. และไดรับความรวมมือจากผูเขาอบรมทุกทาน 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :   -  

หลักฐานอางอิง :  

- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/06 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565 
- หนังสือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รง 0213/71 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2565 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน : 1. โครงการตรวจสุขภาพประจำป 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการตรวจสุขภาพขาราชการและลูกจาประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
และสำนักงานรฐัมนตรี ประจำปงบประมาณ ๒๕65 
๒. ประสานโรงพยาบาลบานแพว 
๓. กำหนดวันตรวจสุขภาพ และวันฟงผลการตรวจสุขภาพ 
๔. แจงเวียนเจาหนาท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 
๕. กำหนดวันตรวจติดตามสุขภาพทุก ๆ 6 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  

- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง              
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
-  

หลักฐานอางอิง :  
- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบคุคล ท่ี รง ๐๒04.๓/3494 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

- เปนโครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน : ๒. โครงการจำหนายสินคาสวัสดิการ (ตลาดนัด) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการจำหนายสินคาสวัสดิการ (ตลาดนัด) 
๒. ประชาสัมพันธโครงการจำหนายสินคาสวัสดิการ (ตลาดนัด) 
๓. จัดเตรียมสถานท่ี 
๔. แจงผูประกอบการรานคา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง            
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 
 - มีผูประกอบการรานคาสนใจมาจัดจำหนายสินคาสวัสดิการ (ตลาดนัด) เปนจำนวนมาก 
 - บุคลากรในสังกัดใหความสนใจในการไปจับจายใชสอยเปนอยางมากมาโดยตลอด 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
- สถานท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการจัดโครงการ 

หลักฐานอางอิง :  
-  หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี รง ๐๒๑๑.๓/๒๕๓๒ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

-  เปนโครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน : ๓. โครงการลานกีฬาอเนกประสงค 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการลานกีฬาอเนกประสงคของขาราชการ เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงานและเครือขาย 
2. ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประสานหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
4. ดำเนินโครงการ 
5. โครงการลานกีฬาอเนกประสงคของขาราชการ เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  

- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง             
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
-  

หลักฐานอางอิง :  
- กองบริหารการคลังเปนผูดำเนินการจัดสราง 

-  เปนโครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   4. โครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ประสานสถาบันการเงิน 
๒. เขารวมลงนามตกลงระหวางสถาบันการเงินกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
๓. ประชาสัมพันธโครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
๔. ออกหนังสือรับรองสำหรับผูมีสิทธิท่ียื่นความประสงคเขารวมโครงการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง           
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 
- บุคลากรในสังกัดใหความสนใจเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :    

- 

หลักฐานอางอิง :  
-  โครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   5. โครงการศูนยสงเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการศูนยสงเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน 
๒. จัดหาสถานท่ีดำเนินการโครงการศูนยสงเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน 
3. ประชาสัมพันธโครงการศูนยสงเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน 
4. ดำเนินการโครงการศูนยสงเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน เม่ือ 9 เมษายน 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง           
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 
- บุคลากรในสังกัดสนใจนำบุตรเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
- งบประมาณมีไมเพียงพอในการดำเนินงาน 

หลักฐานอางอิง :  
- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี รง 0204.3/1226 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 
- เปนโครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   6. โครงการหองปฐมพยาบาล 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการหองปฐมพยาบาล 
๒. จัดหาสถานท่ีดำเนินการโครงการหองปฐมพยาบาล 
3. ประชาสัมพันธโครงการหองปฐมพยาบาล 
4. ดำเนินการโครงการหองปฐมพยาบาล 
5. ปรับปรุงหองแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2561  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  

- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง            
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :     

- 
 

หลักฐานอางอิง :  
- เปนโครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   7. โครงการศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) 
๒. จัดหาสถานท่ีดำเนินการโครงการศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) 
3. ประชาสัมพันธโครงการศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) 
4. ดำเนินการโครงการศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) 
5. ปรับปรุงหองแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 
6. เปดใชบริการในวันท่ี 6 มกราคม 2563 เปนตนไป 
7. วันท่ี 1 เมษายน 2565 จดัซ้ือลูวิ่งไฟฟา จำนวน 2 เครื่อง และจักรยานนั่งปน จำนวน 2 เครื่อง              
เพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการเพ่ิมข้ึน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง              
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 
- บุคลากรในสังกัดใหความสนใจมาออกกำลังกายท่ีศูนยฯ อยางสม่ำเสมอ 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
- มีงบประมาณไมเพียงพอในการจัดกิจกรรม 

หลักฐานอางอิง :  
- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดวนมาก ท่ี รง 0204.3/3150 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 

- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดวนมาก ท่ี รง 0204.3/3166 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

- เปนโครงการตอเนื่อง 

 
 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   8. โครงการหองรับรองสมาชิกสวัสดิการและผูเกษียณอายุราชการ 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการหองรับรองสมาชิกสวัสดิการและผูเกษียณอายุราชการ 
๒. จัดหาสถานท่ีดำเนินการโครงการหองรับรองสมาชิกสวัสดิการและผูเกษียณอายุราชการ 
3. ประชาสัมพันธโครงการหองรับรองสมาชิกสวัสดิการและผูเกษียณอายุราชการ 
4. ดำเนินการโครงการหองรับรองสมาชิกสวัสดิการและผูเกษียณอายุราชการ 
5. ปรับปรุงหองแลวเสร็จ และเปดใหใชบริการไดตั้งแตเดือนตุลาคม 2561  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  

- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง          
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :     
- 
 

หลักฐานอางอิง :  
- เปนโครงการตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐจัดใหและดำเนินการสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 11 จัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดใหอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

กิจกรรม  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   9. โครงการหองละหมาด 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. ขออนุมัติโครงการหองละหมาด 
๒. จัดหาสถานท่ีดำเนินการโครงการหองละหมาด 
3. ประชาสัมพันธโครงการหองละหมาด 
4. ดำเนินการโครงการหองละหมาด 
5. ปรับปรุงหองแลวเสร็จ และเปดใหใชบริการไดตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  

- เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับบุคลากรนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ และเสริมสราง          
ความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรในสังกัด 

อุปสรรคในการดำเนินงาน :     
- 
 

หลักฐานอางอิง :  
- เปนโครงการตอเนื่อง 
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ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR  Scorecard ปงบประมาณ 2565 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด KPI 17 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอความรักความผูกพันในองคกร 

มิติท่ี 5  มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ CSF 12 ดำเนินมาตรการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรอยางจริงจัง 

กิจกรรม การเสริมสรางความรักความผูกพันในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ผลการดำเนินงาน :   กำหนดดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรของ 
สป.รง. เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของป 2565 ในเดือนพฤษภาคม 2565 และจะประเมินผล
การดำเนินการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร ในรอบ 6 เดือนถัดไป 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
๑. จัดประชุมคณะทำงานเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรของ สป.รง. 
2. สำรวจความตองการเก่ียวกับการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรและจัดทำแผนการดำเนินการฯ 
3. ดำเนินการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรตามแผนการดำเนินการฯ 
4. ประเมินผลการดำเนินการเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรฯ 
5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
- มีการจัดตั้งคณะทำงานเสริมสรางความรักความผูกพันในองคกรของ สป.รง. ตามคำสั่ง สป.รง.                         
ท่ี 778/2563 ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

อุปสรรคในการดำเนินงาน : 
- มีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน จะตองมีการบูรณาการการดำเนินการกับหนวยงานอ่ืน จึงอาจมี
ความลาชา 

หลักฐานอางอิง :  
- หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี รง ๐๒04.3/ว 231 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕63 

- เปนการดำเนินการตอเนื่อง 

 


