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                                                                 บทท่ี 1  :  บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

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

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

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือวา “ทรัพยากร
มนุษย” เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีกลยุทธ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะ 
ความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเนนใหบุคลากร 
เปน ‘คนเกง คนดี’ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเปนมืออาชีพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

              นโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของไดแสดงไว ดังตอไปนี้ 
 

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

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

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

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



3 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ระบบราชการ 4.0 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

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

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

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ตองทํางานในเชิงรุกและมองไป
ขางหนา โดยตั้ ง คําถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจาก 
ทางราชการ (Proactive Public Services) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ (Big Government Data) 
และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน (Personalized หรือ 
Tailored Services) พรอมท้ังอํานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ  เพ่ือใหบริการไดเสร็จสิ้น
ในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของตน และ 
ผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ท้ังการติดตอมาดวยตนเอง เว็บไซตโซเชียลมีเดีย หรือ
แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ 
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3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ตองทํางาน
อยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต 
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใช ในการตอบโต กับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  
เพ่ือสรางคุณคา มีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา 
ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมท้ังทําให
ขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบราชการ 4.0 ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0  
ตองอาศัยปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

วิสัยทัศน 
“องคกรท่ีเปนเลิศดานการประสานและขับเคลื่อนนโยบายดานแรงงาน 

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

และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน

เพ่ือใหเกิดการประหยัด คุมคา และมุงผลสัมฤทธิ์ 
3. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวรองทุกข รวมท้ัง

ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย 
5. สงเสริมการวิเคราะห วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาคาจางและรายไดของประเทศ 

และงานดานการแรงงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

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

 

 

เปาหมาย 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทําหนาท่ีพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรตามนโยบาย

สําคัญเรงดวนดานเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพสูง  
2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขีดสมรรถนะสูงในการใหบริการขอมูลดานแรงงานดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดรับการพัฒนาเปนองคกรธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการอยางมี

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

 

แผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย           
แนวทางการพัฒนา 

(1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรท่ีสอดรับกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
(2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานแรงงานรองรับความตองการในพ้ืนท่ี 
(3) เรงรัดและผลักดันนโยบายเรงดวนและสําคัญของรัฐบาล  
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง 
แนวทางการพัฒนา 

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

(2) พัฒนาขอมูลใหมีธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลขอมูล การเปดเผยขอมูล และการรักษาความปลอดภัย
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

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

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

 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 บูรณาการสรางภาคีเครือขายและการใหบริการอยางท่ัวถึงท้ังในและตางประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

(1) บูรณาการการดําเนินงานดานแรงงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ี 
(2) เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาคีเครือขายใหมีการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) คุมครองและดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ 

 
คานิยมรวมกระทรวงแรงงาน (MOL PLS) 
 

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

P มุงม่ันทํางานเปนทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork) 
 หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีม รวมถึงความสามารถในการสรางและ

ดํารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทุกภาคสวน พรอมท้ังเล็งเห็นถึงปญหาหรือโอกาส และลงมือจัดการกับปญหานั้นๆ หรือใชโอกาสท่ีเกิดข้ึน  
ใหเกิดประโยชนตองานดวยวิธีการท่ีเหมาะสม สรางสรรค และแปลกใหม 

 

L ใฝเรียนรู (Lifelong Learning) 
 หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือสั่งสม และพัฒนาสมรรถนะของตนในการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง อีกท้ังรูจักประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานของตนรวมถึง
หนวยงานในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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S มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามของบุคลากรของกระทรวงแรงงาน 
ในการปฏิบัติหนาที ่และยกระดับการใหบริการเขาสูระดับสากล หรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู รวมถึงการ
ตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางดีท่ีสุด ท้ังนี้ เพราะความสําเร็จของ
กระทรวงแรงงานตั้งอยูบนรากฐานของความรวมมือรวมใจ และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

 
 

แผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

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

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

 
วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision) 

“บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพมุงสูองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
  

พันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions) 
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ

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

 

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

 

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

คานิยมหลักสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (BEST) 
 

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

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

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

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

3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการ/
แผนงานที่ช ัด เจนเปนรูปธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรในทุกระดับ และนําไปสู การปฏิบัติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
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ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ สู แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
การสราง

ความสามารถ
ในการแขงขัน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

การปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนระดับท่ี 1

ยุทธศาสตรชาติ Z

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

1. ความม่ันคง
2. การ

ตางประเทศ
4. อุตสาหกรรมและ

การบริการแหงอนาคต
11. ศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

15. พลัง
ทางสังคม

17. ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การตอตานทุจริต
และประพฤติมิชอบ

Y
แผนระดับที่ 3

แผนปฏิบตัิการ

ดานแรงงาน

(พ.ศ. 2563 – 2565)

1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน
และผูประกอบการ ฯ 

(4,11,15)

2. การคุมครอง
และเสริมสรางความมั่นคง

(11,15,17) 

4. การพัฒนากลไก
ในการสรางความสมดุล

ของตลาดแรงงาน ฯ
(11,15)

3. การบริหารจัดการ
ดานแรงงาน

ระหวางประเทศฯ
(1,2,15)

5. การบริหารจัดการ
องคกร บุคลากร 

ดวยหลักธรรมาภิบาลฯ
(20,21)

6. การพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศฯ 

(20)

แผนระดับที่ 3

แผนปฏิบตัิราชการ

ระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(ฉบับทบทวน)

1. พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
และยุทธศาสตรเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย (1,2,3,4)

2. บริหารจัดการองคกร
ใหมีประสิทธิภาพสูง (5,6)

3. บูรณาการการสรางภาคีเครือขาย
และการใหบริการอยางทั่วถึง

ทั้งในประเทศและตางประเทศ (3,4)

4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (2)

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสําคัญ XXXX
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เร่ืองที่ 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง

เปาหมาย 

  1. สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีขีดสมรรถนะสูง

ในการใหบรกิารขอมูล

ดานแรงงานดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม

  2. สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานไดรบัการพฒันา

เปนองคกรธรรมภบิาล 

มีการบริหารจดัการ

อยางมีประสิทธิภาพ

มีคุณธรรม โปรงใส 

ยุติธรรมและตรวจสอบได

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

   1. โครงการพัฒนาระบบ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ

ดานแรงงาน (Labour Big 

Data Analytics) 

เพื่อการพัฒนากําลัง

แรงงานของประเทศ

   2. โครงการสัมมนา
เครือขายงานวิจัยดานแรงงาน

   3. โครงการบริหาร

จัดการความรูในองคกร

   4. โครงการสนับสนุนและ

สรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการตอตาน

การทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

X

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

(ฉบับทบทวน)

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนา

บุคลากรรองรับแผนพัฒนา

ความกาวหนาในสายอาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทัน

การเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การเสริมสราง

ใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติงาน

เปาประสงคการพัฒนา

G1 บุคลากรทุกระดับมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานตาม

เกณฑที่กําหนด

G2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดาน

ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

 G3 สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีวิธีการพัฒนาบุคลากรที่

หลากหลาย

G4 การบูรณาการดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและการมีเครือขาย

การทํางาน

เปาประสงคการพัฒนา

G5 บุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึก รักและ

หวงแหนองคกร มีความตระหนัก

ถึงการตอสูกับปญหาการทุจริต

หรือพบเห็นการทุจริตในหนวยงาน

เปนภาระหนาทีป่ระการหนึ่งของ

บุคลากร ไมเพิกเฉย

เปาประสงคการพัฒนา
G6 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะดาน

การบริหาร และปฏิบัติงานทามกลาง

การเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และ

สถานการณที่มีความเสี่ยงดานแรงงาน

G7 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะในเชิง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภารกิจ 

นโยบาย และทิศทางการพัฒนา

ประเทศดานแรงงาน

G8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ

ภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดาน

ภาษาและความรูที่จําเปน เพื่อเพิ่ม

ขีดความ สามารถในการแขงขันของ

ประเทศ

G9 บุคลากรมีขีดความสามารถในการ

วิเคราะหดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม 

การเมือง วัฒนธรรมและความม่ันคง

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เปาประสงคการพัฒนา

G10   สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีการพัฒนาบุคลากร

ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

และแผนเสนทาง

การฝกอบรม (Training 

Roadmap) ที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาความกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career 

Development Plan – CDP) 

G11 สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานมีระบบการพัฒนา

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีความ

พรอมเขาสูตําแหนงทางการ

บริหารและวิชาการ

ที่สําคัญ (Succession Plan)

ผังความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.รง. 

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

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

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

 
วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

“มุงพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหมีสมรรถนะ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

ท่ีสําคัญ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

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

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

2. การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

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

4. การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหนวยงานภายใน การสรางเครือขายในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน ท้ังในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
และหนวยงานอ่ืน ๆ  ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 

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

 

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

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงคการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา กลยุทธการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

K1.1 รอยละของบุคลากรทุกระดับ 

มีความรู ความสามารถท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

S1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 K1.2 รอยละของบุคลากรทุกระดับมีทักษะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 K1.3 รอยละของบุคลากรทุกระดับ 

มีสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

G2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี

จําเปนในการปฏิบัติงาน  

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

S2 พัฒนาหลักสูตรดานความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

G3 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

มีวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย 

K3 จํานวนชองทางและวิธีการพัฒนา

บุคลากรท่ีหลากหลาย  

S3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยชองทาง
และวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย 

G4 การบูรณาการดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและการมีเครือขายการทํางาน 

K4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา 
บุคลากรท่ีมีการบูรณาการกับเครือขาย 

S4 สงเสริมการบูรณาการดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและการมีเครือขาย 
การทํางาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางให
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

 
 

S5 เสริมสรางใหบุคลากรภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานยึดหลักธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
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  มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ขอ 
1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 

อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 

3. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและ  
ไมเลือกปฏิบัติ 

7. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและ
รักษาภาพลักษณของทางราชการ 

 

 

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

G6 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะดานการ
บริหาร และปฏิบัติงานทามกลางการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และสถานการณ
ท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน 

K6 รอยละของบุคลากรทุกระดับของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสมรรถนะ
ดานการบริหารและปฏิบัติงานทามกลาง 
การเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ และสถานการณ
ท่ีมีความเสี่ยงดานแรงงาน 

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

G7 บุคลากรทุกระดับของสํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงานมีสมรรถนะในเชิง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาประเทศดานแรงงาน 

K7 รอยละของบุคลากรทุกระดับของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสมรรถนะ 
ในเชิงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรม ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาประเทศดานแรงงาน 

S7 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเชิง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมให เหมาะสมกับภารกิจ 
นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดานแรงงาน 

G8 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับ
ภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดานภาษา
และความรูท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความ สามารถในการแขงขันของประเทศ 

K8 จํานวนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับภารกิจดานตางประเทศมีทักษะดานภาษา
และความรูท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

S8 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับภารกิจดานตางประเทศ 
มีทักษะดานภาษาและความรู ท่ีจําเปน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

G9 บุคลากรมีขีดความสามารถในการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจแรงงาน สังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและความม่ันคง 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

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

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

แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Development Plan – CDP) 

G10   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการ

พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP) และแผนเสนทางการฝกอบรม 

(Training Roadmap) ท่ีสอดคลองกับ

แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Development Plan – CDP)  

K10 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือรองรับแผนพัฒนาความกาวหนาในสาย

อาชีพ (Career Development Plan – CDP)  

1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

กําหนดหลักสูตรพัฒนาความกาวหนา 

ในสายอาชีพ (Training Roadmap) 

2) จัดทําหลักสูตรฝกอบรมตามแผนเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Training 

Roadmap)  

3) วิพากษหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Training Roadmap) 

4) พัฒนาบุคลากรตามแผนเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Training 

Roadmap) 

5) ติดตาม รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

ตามแผนเส นทางความก าวหน า 

ในสายอาชีพ (Training Roadmap) 

 

 

S10    พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนา
ความก าวหน าในสายอาชี พ  (Career 
Development Plan – CDP) 



21 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงคการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา กลยุทธการพัฒนา 

G11 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
ใหมีความพรอมเขาสูตําแหนงทางการ
บริหารและวิชาการท่ีสําคัญ (Succession 
Plan) 

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

เตรียมความพรอมเขาสูตํ าแหน ง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ 
(Succession Plan)  

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

3) วิพากษหลักสูตร แผนการพัฒนา และ
กรอบสั่งสมประสบการณ  

4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูตําแหนงทางการบริหาร
และวิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 

5) ติดตาม รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสําคัญ 
(Succession Plan) 

S11 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการ
พัฒนาสําหรับผูท่ีมีศักยภาพสูงใหมีความ 
พรอมเขาสูตําแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสําคัญ (Succession Plan) 
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บทท่ี 3  :  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
              ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการ
ฝกอบรมขาราชการ
ใหมกระทรวง
แรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรู ความเขาใจ 
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
2. เสริมสรางสมรรถนะ
และทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ปลูกฝงปรัชญาการเปน
ขาราชการท่ีดี  
3. มีความรู ความเขาใจใน
หลักเศรษฐศาสตรแรงงาน
เบ้ืองตน  
4. ไดพัฒนาเครือขายใน
การทํางาน  
5. มีความรูความเขาใจ
และใหความสําคญัในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. การปฐมนิเทศ และ
การอบรมรูปแบบ
ออนไลนผานระบบ 
Zoom meeting 
2. กิจกรรมกลุมสมัพันธ 
3. การอบรมรูปแบบ
เรียนรูดวยตนเอง (e-
learning) 
 
 
 
 
 

ขาราชการใหมของ
กระทรวงแรงงานมีความรู
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการและ
รูจักแนวทางในการปฏิบัติ
ตนเปนขาราชการท่ีด ี

ผูเขารับการ
ฝกอบรม
ของ สป. 
10 คน 

ขาราชการท่ีเขารับการฝกอบรม
สามารถปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการไดอยาง
ถูกตอง สามารถปฏิบัติตนเปน
ขาราชการท่ีดี และปฏิบัติหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

180,000  ธ.ค. 64 – ก.ย. 5 
 

พบ. กบค. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

2. โครงการ
ฝกอบรมรม
หลักสตูรการพัฒนา
ขาราชการระดับ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน (เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี) 
ของกระทรวง
แรงงาน 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบ  
2. เพ่ือใหมีวิสัยทัศน มี
ทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน 
3. เพ่ือใหมีความรูท่ี
ทันสมัย สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือใหมีจิตสํานึกดาน
คุณธรรม และจริยธรรม 
5. เพ่ือใหไดมีโอกาส
แลกเปลีย่นความรู 
ประสบการณเก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงาน 
 

รูปแบบออนไลน โดย
การบรรยาย การสาธิต 
และการฝกปฏิบัต ิ

ผูเขารับการฝกอบรมไดรบั
ไดรับความรูเก่ียวกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ไดรับความรูท่ีทันสมัย ได
เรียนรูการสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน 
เรียนรูการมีทัศนคติท่ีดีตอ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 

100 คน ขาราชการระดับปฏบัิติงาน/ชํานาญ
งาน (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) 
ของกระทรวงแรงงานท่ีเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ มีวิสัยทัศน มีทัศนคติท่ีดี
ตอการทํางาน มีความรูท่ีทันสมัย 
สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศ มา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน จิตสํานึก
ดานคุณธรรม และจริยธรรม และ
เครือขายในการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 
 
 

104,400 ม.ค. – มี.ค. 65 พบ. กบค. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

3. โครงการ
ฝกอบรมหลักสตูร
ผูตรวจราชการ
ระดับกระทรวง 
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเสรมิสรางองคความรู 
ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนสําหรับการ 
ตรวจราชการ เสริมสราง
ทัศนคติท่ีดีตอการ 
ตรวจราชการ และ
เสรมิสรางเครือขายการ
ตรวจราชการ ใหมีความ
เขมแข็ง 

การบรรยาย 
การลงพ้ืนท่ี/ฝกปฏิบัติ 
และการศึกษาดูงาน 

ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรู ทักษะ และ
ทัศนคติท่ีเหมาะสม 
กับการเปนผูตรวจราชการ 
รวมท้ัง 
การเตรียมความพรอมใน
การดํารงตําแหนง 
เชิงบริหาร ตลอดจน 
มีการสรางเครือขายการ
ตรวจราชการ 
ท่ีมีความเขมแข็ง 

2 คน ผูเขารับการอบรม 
มีความรู ความเขาใจ 
มีทักษะ และทัศนคต ิ
ท่ีเหมาะสมกับการเปนผูตรวจ
ราชการ มีความพรอมในการดํารง
ตําแหนง เชิงบริหาร ตลอดจน 
มีเครือขายการตรวจราชการ  

120,000 ม.ค. – ก.พ. 65 สํานักตรวจ 
และ

ประเมินผล 

กลุมงานตรวจ
ราชการ  

(ผูรับผดิชอบ) 
 

สํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
(ผูจัด) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการ
ฝกอบรมหลักสตูร
ผูตรวจราชการ
ระดับกรม 
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเปนการเตรียม 
ความพรอมใหแก 
ผูตรวจราชการกรม 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหปฏิบัติหนาท่ี 
ผูตรวจราชการกรม 
เสรมิสรางองคความรู 
ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนสําหรับ 
การตรวจราชการ 
เสรมิสรางทัศนคติท่ีด ี
ตอการตรวจราชการ และ
เสรมิสรางเครือขาย 
การตรวจราชการ 
ใหมีความเขมแข็ง 
 
 

การบรรยาย 
การลงพ้ืนท่ี/ฝกปฏิบัติ 
และการศึกษาดูงาน 

ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรู ทักษะ และทัศนคติ
ท่ีเหมาะสมกับการเปน 
ผูตรวจราชการกรม 
รวมท้ังการ 
เตรียมความพรอม  
ในการดํารงตําแหนง 
เชิงบริหาร ตลอดจน 
มีการสรางเครือขาย 
การตรวจราชการ 
ท่ีมีความเขมแข็ง 

1 คน ผูเขารับการอบรม 
มีความรู ความเขาใจ 
มีทักษะ และทัศนคต ิ
ท่ีเหมาะสมกับการเปนผูตรวจ
ราชการกรม 
มีความพรอมในการ 
ดํารงตําแหนงเชิงบริหาร ตลอดจนมี
เครือขาย 
การตรวจราชการ 
 

35,000 มิ.ย. – ก.ค. 65 
(ระยะเวลา

สามารถปรับได
ตามความ
เหมาะสม) 

สํานักตรวจ 
และ

ประเมินผล 

กลุมงานตรวจ
ราชการ  

(ผูรับผดิชอบ) 
 

สํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
(ผูจัด) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

5. โครงการ
ฝกอบรมหลักสตูร
ผูชวยผูตรวจราชการ 
มืออาชีพ ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ
ในเชิงการวิเคราะห 
การคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงสรางสรรค รวมท้ัง
เสรมิสรางความรูในเชิง
การบริหารจัดการเพ่ือ
สรางความเปนมืออาชีพ
ใหแกผูชวยผูตรวจราชการ  
เปนการแลกเปลีย่น
ความรู ประสบการณดาน
การตรวจราชการ รวมท้ัง 
การเสริมสรางเครือขาย
ของผูชวยผูตรวจราชการ 
 

การบรรยาย 
การลงพ้ืนท่ี/ฝกปฏิบัติ 
และการศึกษาดูงาน 

ผูเขารับฝกอบรม 
ไดรับการพัฒนา 
ขีดสมรรถนะในการเปน 
ผูชวยผูตรวจราชการท้ังใน
เชิงการวิเคราะห การคดิ
เชิงระบบ และเชิง
สรางสรรค รวมท้ังทักษะ
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติ
หนาท่ีผูชวยผูตรวจราชการ
มืออาชีพ มีการสราง
เครือขายของผูชวยผูตรวจ 
-ราชการ ระหวาง
กระทรวง ซึ่งจะชวย 
ในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานดานการ
ตรวจราชการ 

1 คน ผูเขารับการอบรม 
มีองคความรู มีความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี ความรบัผดิชอบ มี
ทัศนคติ ท่ีดีตอการตรวจราชการ 
และสามารถนําทักษะตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับการตรวจ -ราชการ มา
ปรับใชในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
เครือขายการตรวจ -ราชการ 
  

35,000 เม.ย. – มิ.ย. 65 
(ระยะเวลา

สามารถปรับได
ตามความ
เหมาะสม) 

สํานักตรวจ 
และ

ประเมินผล 

กลุมงานตรวจ
ราชการ  

(ผูรับผดิชอบ) 
 

สํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
(ผูจัด) 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

6. โครงการพัฒนา
คุณภาพกระบวนการ 
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ป 
ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

กระบวนการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 

ป ของสํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน 

2. เพ่ือเปนแนวทาง

ปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ี

หนวยงาน ในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน  และบุคลากรท่ี

สนใจ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยการ
บรรยาย และจดั
กิจกรรมกลุม 

บุคลากรและเจาหนาท่ี 

ท่ีรับผิดชอบ ในการจัดทํา

แผนงาน/โครงการของ

หนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัด กระทรวง

แรงงาน  

50 คน 

 

บุคลากรและเจาหนาท่ี 
มีองคความรูเก่ียวกับการจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ป ของ
สํานักงานปลัด กระทรวงแรงงานท่ีมี
คุณภาพและเช่ือมโยง กับระบบ
งบประมาณ ระบบ eMENSCR มาก
ข้ึน 

322,700  จํานวน 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 

14– 16 ธ.ค. 
2564 

 
ครั้งท่ี 2  

มี.ค. – เม.ย 2565 

กลุมงาน 
พ.ย.  
กยผ.สป.รง. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

7. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการดานการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 
2570) ของ
กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหมีแผนปฏิบัติ
ราชการดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของกระทรวงแรงงาน 
สําหรับใชเปนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ
กระทรวงแรงงานอยาง
เปนรูปธรรม 

วิธีการบรรยาย การ
อภิปรายกลุม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัตริาชการดาน
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2566 - 2570)              
ของกระทรวงแรงงาน 
จํานวน 1 แผน 

1 แผน หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
ราชการดําเนินการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ป ของ กระทรวง
แรงงาน และนําไปใชในการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมภายใต 
สถานการณ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

21,000 ม.ค. – ม.ีค. 65 พบ. กบค. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

8. โครงการสงเสรมิ
การจัดการความรู
ในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร
ดานแรงงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสงเสริมนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการความรูในองคกร 

2. เพ่ือกระตุนใหบุคลากร
ไดเขามามสีวนรวมในการ
เรียนรูจากประสบการณท่ี
เปนประโยชน  ตอการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

3. เพ่ือสรางเสรมิใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การถายทอดประสบการณ
รวมกันของบุคลากรอยาง
สรางสรรค 
 

การบรรยาย/ถายทอด
ความรู การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

บุคลารกรในสังกัด สป.รง.
ไดรับการพัฒนาดานการ
จัดการความรูในองคกร มี
การกระตุนใหบุคลากรได
เขามามสีวนรวมในการ
เรียนรูจากประสบการณท่ี
เปนประโยชน  ตอการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

สรางเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การถายทอดประสบการณ
รวมกันของบุคลากรอยาง
สรางสรรค 
 

210 คน บุคลากรไดมีโอกาสและมีเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันอยางท่ัวถึง
เก่ียวกับองคความรูประสบการณท่ี
ทันสมัยและเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอก
องคกร สามารถนําองคความรูท่ีเปน
ประโยชนมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง มีคานิยม ศรัทธา 
เช่ือมั่น (Belief) มุงประสิทธิผล 
(Effectiveness) มียุทธศาสตร  ใน
การทํางาน (Strategy) และรวม
ทํางานเปนทีม (Teamwork) เพ่ือ
รวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
องคกร  
 

10,800 ธ.ค. 64 – ก.ย.65 พบ. กบค. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

9. โครงการอบรม
ใหความรูการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายยุธศาสตร
และแผนของ
สํานักงานแรงงาน
จังหวัดแกเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของกับการ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค
ท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับ
การประเมินผล มีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมาย แนวคดิทฤษฎี 
ความสําคญัของการ
ประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลโครงการและ
สามารถนําองคความรูท่ี
ไดรับไปตอยอดเพ่ือพัฒนา
งานประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ความสําคญัของ
การประเมินผลและ
วิธีการประเมินผล
โครงการรูปแบบCIPP 
MODEL ผานระบบ
ประชุมทางไกล Vedeo 
Conference 

เจาหนาท่ีสวนกลางและ
สวนภูมภิาคท่ีมีภารกิจ
เก่ียวของกับการ
ประเมินผล 

92 คน เจาหนาท่ีท่ีเขารับการอบรมฯ มี
ความรู ความเขาใจเก่ียวของกับการ
ประเมินผลฯ สามารถนําความรูท่ี
ไดรับไประยุกตใชในการประเมินผลฯ 

14,300 1 วัน 
30 พ.ย. 64 

วป. สตป. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

10. การฝกอบรมภายใตโครงการจางเหมาบํารุงรักษาเว็บไซตกระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10.1 หลักสตูร
ระดับผูดูแลระบบ 
(Admin)  
จํานวน 3 ครั้ง 
 

 

ใหความรูเรื่องการดูแล
บํารุงรักษาระบบเว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ระบบ
อินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต) 

บรรยาย  
On-site 

 
 

ผูดูแลระบบเว็บไซตของ
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีความรูเรื่องการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต 

ครั้งละ 
ไมนอยกวา  

5 คน 
 
 

เจาหนาท่ีท่ีเขารับ 
การฝกอบรมสามารถดูแลเว็บไซต
ของหนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานในสวนกลาง 
สวนภูมภิาค และตางประเทศได 
  
 

- ครั้งท่ี 1 
20-22 เม.ย.65 

ครั้งท่ี 2 
15-17 มิ.ย. 65 

ครั้งท่ี 3 
24-26 ส.ค.65 

 

ศทส.  
บค. 

 

10.2 หลักสตูร
ระดับผูใชงาน 
จํานวน 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหความรูเรื่องการบริหาร
จัดการขอมลูบนเว็บไซต
หนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานใน
สวนกลาง สวนภมูิภาค 
และตางประเทศ 
 

บรรยาย 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ออนไลน 

เจาหนาท่ีท่ีดูแลเว็บไซต
ของหนวยงานสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และตางประเทศ 
มีความรูเรื่องการบริหาร
จัดการขอมลูบนเว็บไซต 
 

ครั้งละ 
ไมนอยกวา 

76 คน 

เจาหนาท่ีของสํานักงานแรงงานท่ีทํา
หนาท่ีดูแลของหนวยงานสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใน
สวนกลาง สวนภมูิภาค และ
ตางประเทศ สามารถบริหารจัดการ
ขอมูลบนเว็บไซตได 

- 
 

 

ครั้งท่ี 1 
18-20 ก.ค.65 

ครั้งท่ี 2 
25–27 ก.ค. 65 

ศทส.  
บค. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

11. การฝกอบรมภายใตโครงการจางเหมาบํารุงรักษาครภุัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณประชุมสื่อสารทางไกลของสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11.1 หลักสตูร
ระดับผูดูแลระบบ 
(Admin) 

ใหความรูเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ดานการดูแลบํารุงรักษา
ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและอุปกรณ
ประชุมสื่อสารทางไกลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

บรรยาย  
On-site 

 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย 
มีความรูและทักษะดาน
การบํารุง รักษาครุภณัฑ
คอมพิวเตอร อุปกรณรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและ
อุปกรณประชุมสื่อสาร
ทางไกลของ สป. 

ไมนอยกวา 
5 คน 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
คอมพิวเตอรและเครือขายของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
สามารถดูแลครุภัณฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภยั
และอุปกรณประชุมสื่อสารทางไกล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได 

- 23-25 มี.ค. 65 ศทส.  
บค. 

 

11.2 หลักสตูร
ระดับผูใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหความรูเบ้ืองตนในการ
ใชงานครุภัณฑ และ
อุปกรณประชุมสื่อสาร
ทางไกลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

บรรยาย 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ออนไลน 

บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน มี
ความรูและทักษะในการใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอุปกรณประชุม
สื่อสารทางไกลของ สป. 

ไมนอยกวา 
76 คน 

บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมสื่อสารทางไกลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได 
 

- 23-24 มิ.ย. 65 ศทส.  
บค. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

12. การฝกอบรมภายใตโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12.1 หลักสตูร
สําหรับผูดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหความรูเรื่องการใช
งานและบริหารจดัการ
ระบบ ประกอบดวย 
- ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ ระดับ 
สป.รง. 
- ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลโครงการแกไข
ปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ 
- ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลทะเบียนประวัติ
อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานของอาสาสมัคร
แรงงาน 
- ระบบการลงเวลามา
ปฏิบัติงานและการลา
ออนไลน 
- ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิ
ผูใชงานระบบสารสนเทศ 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ ผูดูแลระบบแตละระบบ มี
ความรูเก่ียวกับฟงกช่ัน
การทํางาน และการ
บริหารจดัการตาง ๆ ใน
ระบบฯ 

ระบบละ 
ไมนอยกวา  

5 คน 

ผูดูแลระบบแตละระบบ ม ี
ความเขาใจฟงกช่ันการทํางานของ
ระบบฯ สามารถใชงานและบริหาร
จัดการระบบฯได 

- ก.ค. - ส.ค. 65 ศทส.  
พร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

12.2 หลักสตูร
สําหรับผูใชงาน
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหความรูเรื่องการใช
งานระบบ ประกอบดวย 
- ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ ระดับ 
สป.รง. 
- ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลโครงการแกไข
ปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ 
- ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลทะเบียนประวัติ
อาสาสมคัรแรงงาน (อสร.) 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานของอาสาสมคัร
แรงงาน 
- ระบบการลงเวลามา
ปฏิบัติงานและการลา
ออนไลน 
- ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิ
ผูใชงานระบบสารสนเทศ 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน มี
ความรูเก่ียวกับการใชงาน
ระบบฯ 

ไมนอยกวา 
100 คน 

บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถใช
งานระบบมาสนับสนุนการทํางานให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

- ก.ค. - ส.ค. 65 ศทส.  
พร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

13. การอบรมภายใตโครงการพัฒนาระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13.1 หลักสตูร
สําหรับผูดูแลระบบ 
(User Admin) 
ระบบศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน 
 
 

เพ่ือใหความรูเรื่องการใช
งานและการบริหารจัดการ
ระบบศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ ผูดูแลระบบศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงานมีความรูเก่ียวกับ
ฟงกช่ันการทํางาน และ
การบริหารจัดการตาง ๆ 
ในระบบฯ  

ไมนอยกวา 
5 คน 

ผูดูแลระบบศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงานมีความเขาใจ
ฟงกช่ันการทํางานของระบบฯ 
สามารถใชงานและบริหารจัดการ
ระบบฯได 

- มิ.ย. - ก.ค.65 ศทส.  
พร. 

13.2 หลักสตูร
สําหรับผูใชงาน
ระบบ (User) 
ระบบศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน/เจาหนาท่ี
ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน 
 
 
 

เพ่ือใหความรูเรื่องการใช
งานระบบระบบ
ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ เจาหนาท่ีศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมี
ความรูเก่ียวกับการใชงาน
ระบบศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน 

ไมนอยกวา 
100 คน 

เจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
สามารถใชงานระบบศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงานได 

- มิ.ย. - ก.ค. 65 ศทส.  
พร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

13.3 ห ลั ก สู ต ร
สําหรับผูดูแลระบบ 
(User Admin)ระบบ
บริ หารจั ดการรั บ
เรื่ องรองทุกขและ
ติ ด ต า ม สิ ท ธิ
ประโยชนของแรงงาน
ไทย ท่ี เดิ นทางไป
ทํางานตางประเทศ 
 
 

เพ่ือใหความรูเรื่องการใช
งานและการบริหารจัดการ
ระบบบรหิารจดัการรับ
เรื่องรองทุกขและตดิตาม
สิทธิประโยชนของแรงงาน
ไทยท่ีเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ ผูดูแลระบบฯ มีความรู
เก่ียวกับฟงกช่ันการ
ทํางาน และการบริหาร
จัดการตาง ๆ ในระบบฯ 

ไมนอยกวา 
5 คน 

ผูดูแลระบบฯ มีความเขาใจฟงกช่ัน
การทํางานของระบบฯ สามารถใช
งานและบริหารจดัการระบบฯ ได 

- พ.ค. - ม.ิย. 65 ศทส.  
พร. 

13.4 ห ลั ก สู ต ร
สํ า ห รั บ ผู ใ ช ง า น
ระบบ (User) ระบบ
บริหารจั ดการรั บ
เรื่องรองทุกขและ
ติ ด ต า ม สิ ท ธิ
ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
แ ร ง ง า น ไ ท ย ท่ี
เดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ 

เพ่ือใหความรูเรื่องการใช
งานระบบบริหารจดัการ
รับเรื่องรองทุกขและ
ติดตามสิทธิประโยชนของ
แรงงานไทยท่ีเดินทางไป
ทํางานตางประเทศ 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ เจาหนาท่ีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ี
รับผิดชอบงานดานการ
ดูแลแรงงานไทยท่ีเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศ มี
ความรูเก่ียวกับการใชงาน
ระบบฯ 

ไมนอยกวา 
40 คน 

เจาหนาท่ีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ีรับผดิชอบ
งานดานการดูแลแรงงานไทยท่ี
เดินทางไปทํางานตางประเทศ 
สามารถใชงานระบบฯ ได 

- พ.ค. - มิ.ย. 65 ศทส.  
พร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

13.5 หลักสตูร
สําหรับผูดูแล
โปรแกรมและ
ฐานขอมูล 
(System Admin) 
 
 

ใหความรูเรื่องการดูแล 
บริหารจดัการระบบฯ 
และฐานขอมลูของระบบฯ 
 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ ผูดูแลระบบมีความรูเรื่อง
การดูแล บริหารจัดการ
ระบบฯ และฐานขอมลู
ของระบบฯ 

ไมนอยกวา 
5 คน 

ผูดูแลระบบ สามารถดูแล บริหาร
จัดการระบบฯ และฐานขอมลูของ
ระบบฯ ได 

- พ.ค. - ม.ิย. 65 ศทส. 
พร. 

14. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวง
แรงงานและ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 
2655 - 2570) 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหมีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวง
แรงงานและสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
สําหรับใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีทันสมยั และมี
แนวทางการดําเนินงานท่ี
สอดคลองตามนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 2 ครั้ง 
(บรรยายน และ
แบงกลุมระดมความคิด) 
 
 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงแรงงาน 
(พ.ศ. 2655 - 2570) 
จํานวน 1 แผน 
- แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(พ.ศ. 2655 - 2570) 
จํานวน 1 แผน 

2 แผน หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และสาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
สามารถนําแผนปฏิบัติดจิิทัลฯ ไปใช
เปนกรอบแนวทางในวางแผนการ
ดําเนินงาน และการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใหบริการประชาชนได
ดียิ่งข้ึน และตอบสนองตอการ
ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล 

186,800 ครั้งท่ี 1 
28 ก.พ. - 
 2 มี.ค. 65 
ครั้งท่ี 2 

4-5 เม.ย. 65 

ศทส. 
ผส. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

15. โครงการเสริม
รางธรรมภิบาลและ
ตอตา2นการทุจรติ
ประประพฤติมิชอบ 
ประกอบดวย 3 
โครงการดังน้ี 
 
 
 
15.1 โครงการ
กระทรวงแรงงาน
รวมขับเคลื่อนไทย
ใหใสสะอาด
ปราศจากการทุจริต 
(Zero Tolerance 
& Clean 
Thailand) 
 
 
 

เพ่ือเสรมิสรางจิตสํานึกใน
การตอตานการทุจรติแก
บุคลากรกระทรวงแรงงาน
ตลอดจนเสริมสราง
เครือขายและกลไกในการ
ปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบใหมีความเขมแข็ง 

การบรรยาย การ
อภิปรายกลุม และการ
ฝกปฏิบัต ิ

บุคลากร/เครือขายอาสา
สามัครแรงงาน/ประชาชน 
จํานวน 338 คน 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม
ของกระทรวงแรงงานรวม
ขับเคลื่อนไทยใหใสสะอาด
ปราศจากทุจรติ 120 คน 

บุคลากร/
เครือขาย
อาสาสามัค
รแรงงาน/
ประชาชน 
ผานการ
อบรมจาํนวน 
338 คน 

 
บุคลากร/
เจาหนาท่ี
ของ
กระทรวง
แรงงานท่ี
เขารวม
โครงการฯ 
120 คน 

ผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 (271 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 (96 คน) 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

116,000 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน  
(เม.ย. 65) 

ศปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศปท. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

15.2 โครงการ
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสการ
ดําเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน
เพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจรติ 
(ITA) 
 
15.3 โครงการ
สนับสนุนและสราง
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
ตอตานการทุจริต
(ดวงตาแรงงาน) 
 
 
 
 

  บุคลากรไดรับการ
เสรมิสรางความรูความ
เขาใจในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสใหมีความ
เขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 50 คน 
 
 
 
 
เครือขายอาสาสมัคร
แรงงานเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 168 คน 

จํานวน
บุคลากรเขา
รวม
โครงการฯ 
จํานวน 154 
คน จาก
กลุมเปาหมาย 
50 คน คิด
เปนรอยละ 
308 
 

เครือขาย
อาสาสมัคร
แรงงานเขา
รวมโครงการฯ 
จํานวน 168 
คน 

ผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 (จํานวน 40 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 (จํานวน 135 คน) 
 

58,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

825,100 

2 วัน 
(20-21 ม.ค.65) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 2 ครั้ง  
มี.ค. และ พ.ค.65 

ศปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศปท. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเสริมสรางใหบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

16. โครงการ
เสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแก
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
(กิจกรรมท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือปลูกฝงคณุธรรม
จริยธรรมมีความซื่อสตัย
สุจรติและคานิยมท่ีดีงาม
รวมสรางวัฒนธรรม
องคกรใหเปนไปตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
สามารถนําหลักธรรมตาม
คําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใชใน
การดํารงชีวิตและ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมโดยใช
หลักธรรมคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาบรา
ประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการและดําเนินชีวิต
พรอมฝกปฎบัิติธรรม
เจริญจิตภาวนาข้ัน
พ้ืนฐานในรูปแบบการ
จัดฐานท่ีราชการและ
แบบออนไลนระบบ 
Zoom Meeting 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ
สามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานและมี
ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการดําเนินกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 85 

ผูบริหาร/
ขาราชการ/
เจาหนาท่ี
จํานวน 489 
คนจาก
กลุมเปาหมาย
จํานวน 450 คน 
คิดเปนรอย
ละ 108 

ผูบริหาร/ขาราชการ/เจาหนาท่ีใน
สังกัดกระทรวงแรงงานสามารถนํา
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตรโปรงใสและ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขรวมถึง
ครองตนมีคณุธรรมจรยิธรรมเปน
แบบอยางท่ีดีของสังคม 

9,700 1 วัน  
(28 ก.พ. 65) 

ศปท. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
ดานแรงงาน 

1. เพ่ือใหบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการวิเคราะห
โครงการวิจัยดานแรงงาน
และการทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบ เพ่ือตอบ
เปาหมายท่ีสําคัญ  
2. เพ่ือใหบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานนําความรู
ท่ีดรับไปประยุกตใชใน
การศึกษาวิเคราะหวิจัยใน
ภารกิจท่ีเกี่ยวของของ
หนวยงาน 
3. เพ่ือพัฒนาการออกแบบ 
การวิเคราะหโครงการวิจัย
และการทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบเพ่ือตอบ
เปาหมายท่ีสําคัญโดย
สามารถดําเนินการดวย
ตนเองและใชกับงานวิจัย
ดานแรงงาน  
4. เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากร
ของกระทรวงแรงงานมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู และการ
พัฒนาดานงานศึกษาวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

การบรรยาย การฝก
ปฏิบัติ การนําเสนอ การ
อภิปราย โดยวิทยากรผู
ทรงคุณวุฒิและ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และประสบการณ
ระหวางกัน 

จํานวน 24 คน
ประกอบดวยผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูเก่ียวของ
ไดแกบุคลากรของ
กระทรวงแรงงาน จํานวน 
20 คน และวิทยากร/
เจาหนาท่ีและผู
สังเกตการณจํานวน 4 คน 

บุคลากรของ
กระทรวง
แรงงาน
จํานวน 20 
คนไดรบัการ
ฝกอบรมและ
พัฒนา
เสรมิสราง
องคความรู
การออกแบบ
การวิเคราะห
โครงการวิจยั
ดานแรงงาน 
การทบทวน
วรรณกรรม
อยางเปน
ระบบ 

เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงแรงงานดานการวิจัยดาน
แรงงานมีประสิทธิภาพและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงแรงงานมีความรู
ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการวิจัยดาน
แรงงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ประยุกตใชในการขับเคลื่อนภารกิจ
สําคัญดังกลาวใหสมัฤทธ์ิผล 

20,160 2 วัน 
17-18 ก.พ. 65 

ศูนยวิจัย
และ

นวัตกรรม
แรงงาน 



43 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

18. โครงการอบรม
หัวหนาและรอง
หัวหนา (ฝาย
แรงงาน) สํานักงาน
แรงงานใน
ตางประเทศ (อทป 
และ ทปษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหหัวหนาและรอง 
หัวหนาสํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศไดรับทราบ 
นโยบาย แนวทาง บทบาท 
ในการปฏิบัติงานตาม 
นโยบายของรัฐบาลและ 
กระทรวงแรงงาน 
2) เพ่ือกําหนดแผนงานดาน
สงเสริมขยายตลาด แรงงาน
ในตางประเทศ 
ของกระทรวงแรงงานและ 
กําหนดมาตรการในการ 
ใหความคุมครองแรงงาน
ไทยในตางประเทศ 
3) เพ่ือแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

วิธีการบรรยาย 
โดยวิทยากรผานระบบ
ออนไลน  
 

หัวหนาและรองหัวหนา
สํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศไดรบัทราบ 
นโยบาย แนวทาง บทบาท 
ในการปฏิบัติงานตาม 
นโยบายของรัฐบาลและ 
กระทรวงแรงงานเพ่ือใช
กําหนดแผนงานดาน
สงเสริมขยายตลาด 
แรงงานในตางประเทศ 
และกําหนดมาตรการใน
การใหความคุมครอง
แรงงานไทยใน
ตางประเทศ และเพ่ือ
แลกเปลีย่นขอคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

30 คน 1) หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงาน 
แรงงานในตางประเทศไดรับทราบ 
นโยบาย แนวทาง บทบาท 
ในการปฏิบัติงานตาม 
นโยบายของรัฐบาลและ 
กระทรวงแรงงาน  

2) เพ่ือกําหนดแผนงานดาน 
สงเสริมขยายตลาดแรงงาน 
ในตางประเทศของ 
กระทรวงแรงงานและ 
กําหนดมาตรการในการ 
ใหความคุมครองแรงงานไทย 
ในตางประเทศ 

3) เพ่ือแลกเปล่ียนขอคิดเห็น 
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 
งานปญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

45,000.- เดือน 
ก.ค.65 

สปร. ปร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

19. โครงการอบรม
ลูกจางชั่วคราว ของ
สํานักงานแรงงานใน
ตางประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือใหลูกจางชั่วคราว 
ในตางประเทศไดรับ
ความรู 
ความเขาใจในระเบียบ
หลักเกณฑ และแนวทาง
การปฏิบัติงานของ
สํานักงานแรงงานใน
ตางประเทศ  

2) เพ่ือใหลูกจางชั่วคราว 
ในตางประเทศ มีความรู 
ความเขาใจและพัฒนา
ทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน และได 
แลกเปล่ียนความรู ความ
คิดเห็น และ
ประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 

วิธีการบรรยาย 
โดยวิทยากรผานระบบ
ออนไลน  
 

ลูกจางช่ัวคราวใน
ตางประเทศไดรับความรู 
ความเขาใจในระเบียบ
หลักเกณฑ และแนวทาง
การปฏิบัติงานของ
สํานักงานแรงงานใน
ตางประเทศ และ มี
ความรูความเขาใจและ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และได 
แลกเปลีย่นความรู ความ
คิดเห็น และประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 
 

45 คน 1) ลูกจางช่ัวคราวในตางประเทศ
ไดรับความรูความเขาใจ 
ในระเบียบหลักเกณฑ และแนวทาง
การปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานแรงงาน 
ในตางประเทศ  
2) ลูกจางช่ัวคราวในตางประเทศ  
มีความรูความเขาใจและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน  
และไดแลกเปลีย่นความรู  
ความคิดเห็น และประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 
 

38,500.- เดือน 
ส.ค.65 

สปร. ปร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

20. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
เตือนภัยดาน
แรงงาน ป 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหไดขอเสนอแนะ 
แ ล ะ แ น ว ท า ง จ า ก
ผู เ ช่ี ยวชาญ ท่ีมี ความรู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ รื่ อ ง 
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
และด านเศรษฐกิจการ 
แรงงาน ในการนํามาพัฒนา 
ประสิทธิภาพแบบจําลอง 
ในระบบเตื อนภั ยด าน
แรงงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
2. เพ่ือใหระบบเตือนภัย
ดาน แรงงาน สามารถแจง
เตือน เหตุการณวิกฤตดาน
เศรษฐกิจ การแรงงาน และ
ช้ีนําภาวะ เศรษฐกิจการ
แรงงานท่ี จะเ กิ ด ข้ึ นใน
อนาคตไดอยาง แมนยํ า 
สอดคลองกับ สถานการณ
ดานแรงงาน ปจจุบัน  

1. ดําเนินการจดัอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 
1/2565 โดยเปนการ 
วิพากษและวิเคราะห 
ขอจํากัดของแบบจําลอง 
ดานเศรษฐกิจแรงงาน 
ในระบบเตือนภัยดาน 
แรงงานท่ีใชอยูใน 
ปจจุบัน และเปนการ 
นําเสนอแนวทางในการ 
พัฒนาระบบเตือนภัย 
ดานแรงงานในอนาคต  
2. ดําเนินการจดัอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 
2/2565 โดยเปนการ 
วิเคราะหขอจาํกัดใน 
การนําขอมูล 

ขาราชการและบุคลากร
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
หรือผูมสีวนเก่ียวของ  
ไดรับการพัฒนาดานการ
วิเคราะหขอมูลดาน
เศรษฐศาสตรและสถิติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตอไป 
 
 

ระบบเตือน
ภัยดาน
แรงงาน
ไดรับการ

พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

ขาราชการและบุคลากรกอง
เศรษฐกิจการแรงงานหรือผูมีสวน
เก่ียวของ มีความรู ความเขาใจใน
ระบบเตือยภัยดานแรงงานมากข้ึน 
ตลอดจนมีความรูในการวิเคราะหตัว
แบบจําลองเบ้ืองตน อันจะเปน
ประโยชนตอการใชงานและพัฒนา
ระบบเตือนภัยดานแรงงานใหมี
ศักยภาพในอนาคต 

20,860 คร้ังท่ี 1/2565 
29 มี.ค. 65  

 
คร้ังท่ี 2/2565 

ชวงเดือน 
มิ.ย. 65 

นศม.กศร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพ่ือใหการออกแบบ m. 
นโยบายและมาตรการ
ปองกันและแก ไขปญหา
เก่ียวกับ เศรษฐกิจการ
แรงงานอยูบน พ้ืนฐานเชิง
วิชาการและ ข อมูลเชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ ท่ี ผ า น ก า ร 
วิเคราะหตามหลักการและ 
ทฤษฎีท่ีถูกตองและทันตอ 
เหตุการณ  
4. เพ่ือใหขาราชการ และ 
บุคลากรของกองเศรษฐกิจ 
การแรงงาน มีความรูความ
เขาใจระบบเตือนภัยดาน
แรงงานมากข้ึน ตลอดจนมี 
ความรูในการวิเคราะหตัว 
แบบจําลองเบ้ืองตน อันจะ
เปนประโยชนตอการใชงาน 
และพัฒนาระบบเตือนภัย 
ดานแรงงานตอไป 

ผูประกันตน มาตรา 33 
ในระบบ ประกันสังคม 
มาพัฒนา ในมิติราย
อุตสาหกรรมและมติิราย
พ้ืนท่ี รวมถึง ออกแบบ 
แบบจําลอง และ
คํานวณคาดัชนี ตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ ท้ังใน มิติ
รายสาขาและมิตริาย 
พ้ืนท่ี ใหเหมาะสมกับ 
ขอมูลผูประกันตน 
มาตรา 33 ในระบบ 
ประกันสังคม ซึ่งเปน 
ขอมูลหลักของกระทรวง 
แรงงาน 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

21. โครงการจัดทํา
ดัชนีช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอก
ระบบและสํารวจ
ขอมูลแรงงานนอก
ระบบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 / จัดอบรม
ทบทวนการจัดทํา
ดัชนีช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอก
ระบบและปรับปรุง
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ พ่ื อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู
เ ก่ี ยว กับการ วิ เคราะห
ประมวลผลขอมูลแรงงาน
นอกระบบท่ีไดจากการ
สํ า ร วจ  สํ า ห รั บ จั ด ทํ า
รายงานดัชนีชีวัดคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบ 

วิธีการบรรยายและการ
ฝกปฏิบัต ิ

เจาหนาท่ีสวนกลางและ
สวนภูมภิาค จํานวน 96 
คน 

1 ครั้ง เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภมูิภาค 
มีความรูความเขาใจและสามารถ
จัดทํารายงานดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบได 

36,400 ภายในเดือน  
ก.ค. 2565 

นศส.กศร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

22. โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทําโครงสราง
คาจางเงินเดือนใน
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหผูประกอบกิจการท่ี
เขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจแนวคิด
เก่ียวกับหลักการบริหาร
โครงสรางคาจาง 
ความสําคญัของการจัดทํา
โครงสรางคาจาง และ
วิธีการจัดทําโครงสราง
คาจาง รวมท้ังฝก
ปฏิบัติการจัดทําโครงสราง
คาจางของตนเอง และนํา
ความรูท่ีไดรับจากการเขา
รวมโครงการไปจัดทํา
โครงสรางคาจางในสถาน
ประกอบกิจการของตนเอง
ไดอยางถูกตอง  

การบรรยายและฝก
ปฏิบัติ On - site 

1. เจาของสถานประกอบ
กิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) 
2. ผูแทนท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของกับการบริหาร
คาจางเงินเดือนของ 
องคกร โดยเปนตําแหนงท่ี
มีความ 
เขาใจภาพรวมขององคกร 

60 คน ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู
ท่ีไกรับไปจัดทํา/ปรับปรุงโครงสราง
คาจางเงินเดือนในสถานประกอบ
กิจการของตนเอง 

221,000 24-25 มีนาคม 
2565 

 

กศร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

23. โครงการอบรม
เสรมิสรางความรู
การจัดทําขอมลู
ประกอบการ
พิจารณาอัตรา
คาจางข้ันต่ําของ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตรา
คาจางข้ันต่ําจังหวัด
ใหแกเจาหนาท่ี
สํานักงานแรงงาน
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจดัทําขอมูล
ประกอบการพิจาณาอัตรา
คาจางข้ันต่ําของ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจาง
คาจางข้ันต่ําจังหวัด 
รวมถึงสามารถวิเคราะห
ขอมูลสถานการการณทาง
เศรษฐกิจ สังคม แรงงาน 
และสภาพการจางงานของ
จังหวัดไดอยางมีหลัก
วิชาการและทันตอ
เหตุการณ  

การบรรยายและฝก
ปฏิบัติผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสออนไลน 
และ  On - site 

1.แรงงานจังหวัด และ
ขาราชการ/เจาหนาท่ี
สํานักงานแรงงานจังหวัด 
2.บุคลากรในสังกัดกอง
เศรษฐกิจ 
การแรงงาน 

170 คน 
 

ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู
ท่ีไดรับไปจัดทําขอมลูประกอบการ
พิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน และมี
ประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถวิเคราะหขอมลู
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
แรงงาน และสภาพการจางงานของ
จังหวัดไดอยางมีหลักวิชาการและ
ทันตอเหตุการณ 

10,620 1 มีนาคม 2565 กศร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ (นอก) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามนโยบาย/ขอสั่งการ/หรืองบประมาณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงบฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

24. โครงการ
ขับเคลื่อนกลไกเชิง
นโยบายในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานไปสู
การปฏิบัต ิ
กิจกรรม 
- โครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติ

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การตรวจคัดกรอง

เบ้ืองตน” เพ่ือหาขอบงช้ี 

พฤติการณ ท่ีอาจสงสัยวา

จะเปนผูเสยีหายการบังคับ

ใชแรงงานหรือบริการ 

และการคามนุษยดาน

แรงงานของกระทรวง

แรงงาน อยางเปนรูปธรรม 

วิธีการบรรยาย และฝก
ปฏิบัต ิ

เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงาน
จังหวัดท้ัง 76 จังหวัด ไดรับ
การเพ่ิมทักษะจากทฤษฎี
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของ ILO 11 
ขอ เพ่ือเขาใจถึงขอบงช้ีและ
พฤติการณ จากวิธีการ  ตาม 
พรบ. คามนุษย ฯ2551  ม.
6/1   
-เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงาน
จังหวัดท้ัง 76 จังหวัดมีแนว
ปฏิบัติในการตรวจบูรณาการ 
แรงงาน/สถาน ประกอบการ
ดานการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงาน รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1 แผน หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สามารถขับเคลื่อนโครงการ
ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการ
ปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ 
โดยเจาหนาท่ีสํานักงานแรงงาน
จังหวัด 76 จังหวัด ไดรับการอบรม
ผาน 
กิจกรรม 
- อบรมแนวปฏิบัติของ “มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรอง
เบ้ืองตน” เพ่ือหาขอบงช้ี 
พฤติการณ ท่ีอาจสงสัยวาจะเปน
ผูเสยีหายการบังคับใชแรงงานหรอื
บริการ และการคามนุษยดาน
แรงงาน 

541,400 2565-2566 สล.สปคร. 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรรองรับความกาวหนาในสายอาชีพ 

โครงการ (ตาม) แผนฝกอบรม/สัมมนาของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายการคาใชจายสัมมนาและฝกอบรม) 

ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค (โดยยอ) วิธีดําเนินการ เปาหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

25. โครงการ
ฝกอบรมหลักสตูร
การพัฒนา
ขาราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษ
ของกระทรวง
แรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพรอมใน
การเปนผูนําทางความคิด
เพ่ือสรางกระทรวงแรงงาน 
ใหเปนองคกรท่ีขับเคลื่อน
ภารกิจดานแรงงาน                          
2. เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง มี
ความพรอมในการกาว ข้ึน
สูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
3. เพ่ือสรางเครือขายใน
การทํางาน มีการทํางาน
เปนทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางสมัพันธท่ีดี ระหวาง
ขาราชการของกระทรวง
แรงงาน  

การอบรมรูปแบบ
ออนไลน ผานระบบ 
Zoom  Meeting โดย
การบรรยาย การสาธิต 
และการฝกปฏิบัต ิ
 

ขาราชการระดับชํานาญ
การพิเศษของกระทรวง
แรงงานมีการพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความ
พรอมในการเปนผูนําทาง
ความคิด เรียนรูในการ
เพ่ิมพูนสมรรถนะของ
ตนเอง และสรางเครือขาย
ในการทํางาน 

50 คน ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
ของกระทรวงแรงงานท่ีเขารับการ
ฝกอบรมสามารถพัฒนาศักพยภาพ
ของตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเปนผูนํา และปฏิบัติหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

208,800 พ.ย. – ธ.ค. 64 พบ. กบค. 



52 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนา 
          ทรัพยากรบุคคล (Key Performance Indicator – KPI) 
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 รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมขาราชการใหมกระทรวงแรงงาน 
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและบรรจุ 
            กอนวันดําเนินโครงการฯ  ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผานเกณฑ 
            การฝกอบรมตามท่ีกําหนดไวในโครงการฯ 
 
เปาหมาย : ขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและบรรจุ 
              กอนวันดําเนินโครงการฯ เขารับการฝกอบรมจํานวน 2 รุนตอป  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. และอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตองเขารับการ
ฝกอบรมตามระยะเวลาและเกณฑการประเมินผลตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยมีเกณฑการผานการฝกอบรม ดังนี้ 
                        1. ผูเขารบัการฝกอบรมของ สป.รง. สําเร็จการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ 90  
                        2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  
(การประเมินผลรายวิชา วิทยากร และ ประเมินผลการฝกอบรมภาพรวม)  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนนับของขาราชการบรรจุใหมของ สป.รง. ท่ีผานเกณฑการฝกอบรมตามเง่ือนไข 
                                    ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรมประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                 
 

                   --------------------------------------- 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี) ของกระทรวงแรงงาน 
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) ของกระทรวงแรงงาน 
           ไดรับการพัฒนาทักษะ และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและในบทบาทท่ีสูงข้ึน 
           ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมาย : ขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) ของกระทรวงแรงงาน  
              รวมจํานวน 100 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) ของกระทรวงแรงงาน 
ตองเขารับการฝกอบรมตามระยะเวลาและเกณฑการประเมินผลตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยมีเกณฑการผานการ
ฝกอบรม ดังนี้ 
                        1. ผูเขารบัการฝกอบรมสําเร็จการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ 90  
                        2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  
(การประเมินผลรายวิชา วิทยากร และ ประเมินผลการฝกอบรมภาพรวม)  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนนับของขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (เจาพนักงานการเงินและบัญชี)  
                                     ของกระทรวงแรงงาน ท่ีผานเกณฑการฝกอบรมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรมประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                 
 

                   --------------------------------------- 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 

ช่ือโครงการ :   - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง  ประจําปงบประมาณ 2565 
  - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกรม ประจําปงบประมาณ 2565 
  -  โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ 2565 
 

ตัวช้ีวัด :    1. จํานวนบุคลากรเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ จํานวน 3 หลักสูตร  
                        เปนไปตามกรอบและระยะเวลาตามท่ีโครงการกําหนด 
  2. รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ จํานวน 3 หลักสูตร  
                        มีผลการประเมินความรูผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
เปาหมาย : - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง  ประจําปงบประมาณ ... 
    จํานวน 2 คน 
  - โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกรม ประจําปงบประมาณ... 
    จํานวน 1 คน 
  -  โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ... 
    จํานวน 1 คน 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากรดานการตรวจราชการ ประกอบดวย ผูตรวจราชการกระทรวง ผูอํานวยการสํานักตรวจ
และประเมินผล และเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ เขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ ตาม
โครงการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมีผลการประเมินความรูผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  
1. จํานวนบุคลากรท่ีไดเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ จํานวน           3 

หลักสูตรเปนไปตามกรอบและระยะเวลาตามท่ีโครงการกําหนด  
2. รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจราชการ 

จํานวน 3 หลักสูตร มีผลการประเมินความรูผานตามเกณฑท่ีกําหนด X 100 
จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม 

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : การแจงเอกสารการรับสมัครบุคลากรดานการตรวจราชการจากสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี นําเรียนปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือขออนุมัติบุคคลและอนุมัติคาอบรม ความสอดคลองของระยะเวลา
ของโครงการ+บุคลากร ท่ีสามารถเขารวมไดในชวงเวลาท่ีกําหนด  และผานเกณฑการประเมิน โดยมีประกาศผูผานการ
ฝกอบรมจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวมจํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 1. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ผูตรวจราชการระดับกระทรวง  2. โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกรม 3. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ และดําเนินการโดยกลุมงานตรวจราชการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  - ดําเนินการโดย (ฝายบริหาร) กลุมงานตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล 
   - ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

--------------------------------------- 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI 

 
 

 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงาน 
                  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
ตัวช้ีวัด : ผลผลิต :  1) คูมือกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
                           จํานวน 1 ฉบับ 
               2) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ฉบับ 
    ผลลัพธ : บุคลากรและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีองคความรู  
                        ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
                       ท่ีมีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ ระบบ eMENSCR มากข้ึน  
 
เปาหมาย : บุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 
               ปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 50 คน จํานวน 2 ครั้ง 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : 1) การสรางความเขาใจ สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันยกระดับบุคลากรและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหกาวทันวิทยาการและ
องคความรูใหมๆ โดยใชเครื่องมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานท่ี
ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ครั้ง 
                           2) บุคลากรและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ไดเรียนรูและมีทักษะในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ซ่ึงเกิดจากการคิด วิเคราะห และการใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสม และมีองคความรูในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทําแผน และมีแนวทางการจัดทําแผนงาน/
โครงการเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ และระบบ eMENSCR ไดมากข้ึน จํานวน 1 ครั้ง 
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5  ป ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 2 ครั้ง  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : 1) จัดทําคูมือกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปลัด     
                                กระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ฉบับ 
                  2) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ฉบับ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
 

                   --------------------------------------- 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงแรงงาน 
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนแผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  
             ของกระทรวงแรงงาน 
 
เปาหมาย : 1 แผน 
  
คําอธิบายตัวช้ีวัด : กระทรวงแรงงานมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเปนกรอบแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกระทรวงแรงงาน ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันโดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปของกระทรวงแรงงาน ซ่ึงโครงการ/
กิจกรรม และรูปแบบการพัฒนาจะปรับไปตามสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนแผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรมประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
                 
 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการจัดการความรูในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
ตัวช้ีวัด : บุคลากรไดมีโอกาสและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางท่ัวถึงเก่ียวกับองคความรูประสบการณ 
            ท่ีทันสมัยและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกองคกร สามารถนําองคความรู 
            ท่ีเปนประโยชนมาปรับใชในการปฏิบัติงานไดจริง มีคานิยม ศรัทธา เชื่อม่ัน (Belief) มุงประสิทธิผล  
            (Effectiveness) มียุทธศาสตร  ในการทํางาน (Strategy) และรวมทํางานเปนทีม (Teamwork)  
            เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร  
 
เปาหมาย : จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมโครงการ 210 คน 
  
คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากรไดมีโอกาสและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการสงเสริมการจัดการความรู 
                         ในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน ท่ีจัดข้ึน จํานวน 6 กิจกรรม  
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนนับของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและเจาหนาท่ี 
                                   ท่ีเก่ียวของ ท่ีเขารวมโครงการฯ 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรมประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
                 
 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน  
                  ของสํานักงานแรงงานจังหวัด แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการประเมินผล  
 
ตัวช้ีวัด : เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการประเมินผลเขารวมโครงการอบรมฯ  
            จํานวน 42 คน  
 
เปาหมาย : เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการประเมินผล  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : 1. เจาหนาท่ีสวนกลาง หมายถึง เจาหนาท่ีกลุมงานวิเคราะหและประเมินผล  

       สํานักตรวจ และประเมินผล  
2. เจาหนาท่ีสวนภูมิภาค หมายถึง เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย 
    ใหรับผิดชอบงานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ  
    สํานักงานแรงงานจังหวัด  

 
สูตรการคํานวณ วิธีนับคา : จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเขารับการอบรมโครงการฯ  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : 1. รายงานสรุปผลโครงการอบรมใหความรูการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ  
การประเมินผล  

 2. สรุปผลแบบสอบถามหลังฝกอบรม (วัดระดับความพึงพอใจ  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล สํานักตรวจและประเมินผล 
               
 

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

 
 



60 
 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
โครงการ : การฝกอบรมภายใตโครงการจางเหมาบํารุงรักษาเว็บไซตกระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต)
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด  : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ ซ่ึงผูเขารับการอบรมตองประกอบดวยผูดูแลระบบและผูใชงาน 

เปาหมาย : 2 หลักสูตร 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : หลักสูตรการใหความรูเรื่องการดูแลบํารุงรักษาระบบเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน และเจาหนาท่ีผูใชงานเว็บไซตของหนวยงาน 
เพ่ือใหมีความรูเรื่องการบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตในเบื้องตน 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
โครงการ :  การฝกอบรมภายใตโครงการจางเหมาบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและอุปกรณประชุมสื่อสารทางไกลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ ซ่ึงผูเขารับการอบรมตองประกอบดวยผูดูแลระบบและผูใชงาน 

เปาหมาย : 2 หลักสูตร 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : หลักสูตรการใหความรู และเพ่ือเพ่ิมทักษะดานการดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณรักษาความม่ันคงปลอดภัยและอุปกรณประชุมสื่อสารทางไกลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงจะตอง
ประกอบดวยผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน และเจาหนาท่ีผูใชงานเว็บไซตของหนวยงาน 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
โครงการ : การฝกอบรมภายใตโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลภายในสํานักงานปลดั 
กระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวช้ีวัด : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ ซ่ึงผูเขารับการอบรมตองประกอบดวยผูดูแลระบบและผูใชงาน 
 

เปาหมาย : 2 หลักสูตร 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : 1. หลักสูตรการใหความรูเรื่องการใชงานและบริหารจัดการระบบ ซ่ึงตองประกอบดวย 
- ระบบบริหารจัดการขอมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณระดับ สป.รง. 

    - ระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 
 - ระบบบริหารจัดการขอมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และรายงานผลการ

ดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน 
    - ระบบการลงเวลามาปฏิบัติงานและการลาออนไลน 
    - ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงานระบบสารสนเทศ 
    2. หลักสูตรการใหความรูเรื่องการใชงานระบบ ซ่ึงตองประกอบดวย 
    - ระบบบริหารจัดการขอมูลแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ระดับ สป.รง. 
    - ระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 
    - ระบบบริหารจัดการขอมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และรายงานผล

การดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน 
    - ระบบการลงเวลามาปฏิบัติงานและการลาออนไลน 
    - ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงานระบบสารสนเทศ 
 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรม 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                                --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
โครงการ : การฝกอบรมภายใตโครงการพัฒนาระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  
             (MOL Service Center System)  

ตัวช้ีวัด : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ ซ่ึงผูเขารับการอบรมตองประกอบดวยผูดูแลระบบและผูใชงาน 

เปาหมาย : 5 หลักสูตร 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : หลักสูตรการใหความรูเรื่องการใชงานและการบริหารจัดการระบบดังตอไปนี้ 
1. ระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะตองประกอบดวยผูดูแลเว็บไซตของ

หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูใชงานเว็บไซตของหนวยงาน  
2. ระบบบริหารจัดการรับเรื่องรองทุกขและติดตามสิทธิประโยชนของแรงงานไทยท่ีเดินทาง

ไปทํางานตางประเทศ 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนหลักสูตรภายใตโครงการฯ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรม 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
โครงการ : โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

(พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตัวช้ีวัด : จํานวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เปาหมาย : 1.  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) จํานวน 1 แผน 
  2. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  จํานวน 1 แผน 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : การสรางความรูความเขาใจในการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหมีกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย และมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองตอการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : แผนปฏิบัติการดิจิทัลของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ  : โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนบุคลากร/ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมสรางธรรมาธิบาลและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
 
เปาหมาย : 338 คน  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : บุคลากร/เครือขายอาสาสมัครแรงงาน ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล 
                        และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนนับของบุคลากร/เครือขายอาสาสมัครแรงงาน และประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 
                                    เสริมสราง ธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากบุคลากร/เครือขายอาสาสมัครแรงงาน ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการกระทรวงแรงงานรวม ขับเคลื่อนไทยใหใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand) จํานวน 120 คน  

2) โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (ITA) จํานวน 50 คน  

3) โครงการสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต (ดวงตาแรงงาน) 
จํานวน 168 คน  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
              

--------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ  : โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

กิจกรรมท่ี 1 : ชีวิตเบิกบานการงานเปนสุข 
 

ตัวชี้วัด :  1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจ 
                ในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 85  
            2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
                กระทรวงแรงงาน ไมนอยกวารอยละ 85  
 
เปาหมาย : จํานวน 450 คน  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
                        ท่ีเขารวม โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนนับบุคลากรท่ีเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากร 
                                    ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี ท่ีเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรม  
                            จริยธรรมใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
              

--------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
 
เปาหมาย : จํานวน 24 คน ประกอบดวยผูเขารับการฝกอบรมและผูเก่ียวของ ไดแก บุคลากรของกระทรวงแรงงาน 
จํานวน 20 คน และวิทยากร/เจาหนาท่ี และผูสังเกตการณ จํานวน 4 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จัดอบรมเพ่ือเสริมสรางองคความรู การออกแบบ การวิเคราะหโครงการวิจัยดานแรงงาน การ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ  การนําเสนอ  
การอภิปราย โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกัน เกิดการขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงแรงงานดานการวิจัยดานแรงงานมีประสิทธิภาพ และบุคลากร ในสังกัดกระทรวงแรงงานมีความรู 
ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวิจัยดานแรงงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผล โดยบุคลากรของกระทรวงแรงงานไดรับการพัฒนาศักยภาพ    
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  - 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : มีการจัดทําสื่อการเรียนรู (KM) และทะเบียนประวัติผูเขารับการฝกอบรม 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการอบรมหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของจํานวนหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
 
เปาหมาย :     1 แผน   
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนหวัหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศเขารับการอบรม 
                         รอยละ 90 
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม x 100 

จํานวนหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : นับจํานวนหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
                           ท่ีเขารบัการอบรม 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
              

--------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของจํานวนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
            ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
 
เปาหมาย :  1 แผน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด :  จํานวนลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ เขารับการอบรมรอยละ 90 
     
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนลูกจางชั่วคราวในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม x 100 

จํานวนลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :      นับจํานวนลูกจางชั่วคราวในตางประเทศท่ีเขารับการอบรม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดานแรงงาน ป 2565  
 
ตัวชี้วัด : ผูเขารวมอบรมไดรับการพัฒนาดานการวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐศาสตรและสถิติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
           ในการปฏิบัติงานตอไป  
 
เปาหมาย : ขาราชการ และบุคลากรกองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของ  
               ในการใชประโยชนดานตาง ๆ จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ขาราชการ และบุคลากรของกองเศรษฐกิจการแรงงาน มีความรูความเขาใจระบบเตือนภัยดานแรงงาน
มากข้ึน ตลอดจนมีความรูในการวิเคราะหตัวแบบจําลองเบื้องตน อันจะเปนประโยชนตอการใชงาน และพัฒนาระบบ
เตือนภัยดานแรงงานตอไป  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนผูเขารวมโครงการตามเง่ือนไข ท่ีกําหนด  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : สรุปและรายงานผลการอบรมโครงการ  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
ตัวชี้วัด : รายงานผลดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ ประจําป  
            งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 77 เลม  
 
เปาหมาย : เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 96 คน ไดรับการอบรมทบทวนการจัดทําดัชนีชี้วัด  
              คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและปรับปรุงแบบสอบถาม  
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีผานการอบรม มีความรู ความเขาใจ และสามารถ 
                       จัดทํารายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับจังหวัดและระดับประเทศได  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : จํานวนเลมรายงานฯ 77 เลม  
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บเลมรายงานฯ 77 เลม ในรูปแบบไฟล PDF  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน              

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือนใน
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
 

เปาหมาย : เจาของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)หรือผูแทนท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารคาจางเงินเดือนขององคกร โดยเปนตําแหนงที่มีความเขาใจภาพรวมขององคกรเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 1 รุนตอป 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : เจาของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือผูแทนท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของกับการบริหารคาจางเงินเดือนขององคกร โดยเปนตําแหนงท่ีมีความเขาใจภาพรวมขององคกร ท่ีเขารวม
โครงการฯ ตองประเมินระดับความรูความเขาใจดวยแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโครงสรางคาจาง จํานวน 10 ขอ 
กอนท่ีจะเขารวมอบรม (Pre-test) และเม่ือเสร็จสิ้นการอบรมแลว จะประเมินระดับความรูความเขาใจดวย
แบบทดสอบอีกครั้ง (Post-test) 
  

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : (คะแนน Post-test เฉลี่ย)–(คะแนน Pre-test เฉลี่ย)     x 100 
     (คะแนน Pre-test เฉลี่ย) 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล: รายงานสรุปผลโครงการฯ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเสริมสรางความรูการจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัดใหแกเจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัด 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาอัตรา
คาจางข้ันต่ําเพ่ิมข้ึน 
 

เปาหมาย : แรงงานจังหวัด และขาราชการ/เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัด รวมถึงบุคลากรในสังกัดกองเศรษฐกิจ
การแรงงาน เขารวมโครงการฯ จํานวน 1 ครั้ง 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด รวมถึงการวิเคราะหขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
แรงงาน และสภาพการจางงานของจังหวัด เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนพิจารณาทบทวนอัตราคาจางข้ันต่ําของ
จังหวัด โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ แลว จะมีการประเมินระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการฯ 
  

สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา: 
   คะแนนเฉลี่ยของระดับความรูฯ หลังเขารับการอบรม – คะแนนเฉลี่ยของระดับความรูฯ กอนเขารับการอบรม    x 100 

คะแนนเฉลี่ยของระดับความรูฯ กอนเขารับการอบรม 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล: รายงานสรุปผลโครงการฯ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กองเศรษฐกิจการแรงงานสํานักงานคณะกรรมการคาจาง 
 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการอบรมแนวปฏิบัติของ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรองเบื้องตน” เพ่ือหาขอบงชี้    
                  พฤติการณ ท่ีอาจสงสยัวาจะเปนผูเสียหายการบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงาน    
                  ระยะ 2 ป (พ.ศ. 2565 – 2566) ของกระทรวงแรงงาน 
 
ตัวช้ีวัด : เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดท้ัง 76 จงัหวัด ไดเขารับการอบรมโครงการอบรมแนวปฏิบัติของ “มาตรฐาน 
            การปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรองเบื้องตน” เพ่ือหาขอบงชี้ พฤติการณ ท่ีอาจสงสัยวาจะเปนผูเสียหายจาก 
            การบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงาน ไดครบทุกจังหวัด ในระยะ 2 ป  
            (พ.ศ. 2565 – 2566) 
 
เปาหมาย : เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวดัท้ัง 76 จังหวัด ไดรับการฝกอบรม ครบท้ัง 76 จังหวัด 
  
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ในระยะ 2 ป (พ.ศ. 2565 – 2566) เจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดท้ัง 76 จังหวดั ไดเขารับ
การอบรมโครงการอบรมแนวปฏิบัติของ “มาตรฐาน การปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรองเบื้องตน” เพ่ือหาขอบงชี้ 
พฤติการณ ท่ีอาจสงสัยวาจะเปนผูเสียหายจาก การบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงาน ไดครบ
ทุกจังหวัด 
    
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา : 76 จังหวัด ในระยะ 2 ป (พ.ศ. 2565 – 2566) 
                                ป 2565 อบรมครบ 38 จังหวัด 
                                ป 2566 อบรมครบ 38 จังหวัด 
 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรมประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
 
                

                  

                      --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicator – KPI) 

 

 
ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการระดับชํานาญการพิเศษของกระทรวงแรงงาน 
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดรับการพัฒนาทักษะ และสามารถ 
           นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและในบทบาทท่ีสูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมาย : ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ียังไมเคยผานการฝกอบรมหลักสูตร 
              การพัฒนาขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ หรือหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันมากอน  
              หนวยงานละ 10 คน รวมจํานวน  50 คน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตองเขารับการฝกอบรมตาม
ระยะเวลาและเกณฑการประเมินผลตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยมีเกณฑการผานการฝกอบรม ดังนี้ 
                        1. ผูเขารบัการฝกอบรมสําเร็จการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ 90  
                        2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  
(การประเมินผลรายวิชา วิทยากร และ ประเมินผลการฝกอบรมภาพรวม)  
 
สูตรการคํานวณ/วิธีนับคา :  จํานวนนับของขาราชการระดับชํานาญการพิเศษในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
                                    ท่ีผานเกณฑการฝกอบรมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผลการฝกอบรมประจําป 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                 
 

                   --------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

บทท่ี 4  :  การนําแผนปฏิบัติการฯ ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามรายงานผล 
 

การนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไปสูการปฏิบัติ 

 เพ่ือใหหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปในทิศทางเดียวกัน    
จึงกําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1) จั ดตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่ อนแผนปฏิบั ติ การด านการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลของสํ านั กงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ไปสูการปฏิบัติ 

2) กําหนดหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหรับผิดชอบการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดอยางชัดเจน เพ่ือชวยการปฏิบัติและไมซํ้าซอนกัน 

3) กําหนดตัวชี้วัดภาคบังคับในระดับสํานัก/ศูนย/กอง ใหสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาตามแผนฯ  
ท่ีกําหนด 

4) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเผยแพร และประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน และเว็บไซตกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5) ผูบริหารระดับสูงชี้แจง สื่อสาร แผนฯ ไปสูผูบังคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ ตามลําดับชั้น เพ่ือยืนยันเจตนารมณการ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามแผน ฯ  

6) หนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของกับการดํ าเนินงานตามแผนฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ และวิธีการดําเนินการ ตาม
รูปแบบโครงการท่ีถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน 

7) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรติดตามการดําเนินงาน รวบรวมขอมูล และรายงานผลไปยังผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ  

8) ผูบริหารระดับสู งติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดยผ านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และเก่ียวของ หากการดําเนินการพัฒนาไม เปนไปตามแผนฯ ควรหาทางแกปญหา 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

การติดตามและรายงานผล 
 เพ่ือใหการติดตามความก าวหน าและผลสัมฤทธิ์ ของการดํ าเนินการพัฒนาบุคลากรท่ี ได กํ าหนดไว 
ให ดํ า เนิ นงานอย า ง มี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งควรดํ า เนิ นการติ ดตามความก าวหน าและรายงานผลไปยั ง 
ผู บริ หารระดับสู งทุก 6 เดื อน นอกจากนี้  หน วยงานท่ี รับผิดชอบตองรายงานผลการดํ าเนิ นงานประจํ าป 
งบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 


