คำนำ
แผนปฏิบัติก ารด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ของสานัก งานปลัด กระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2562 – 2565) จัดทาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน นโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาในการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการที่ต้องดาเนินการ
ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ครั้งนี้ เป็นการดาเนินการที่เน้น
การมี ส่ วนร่ วมของบุ คลากรจากทุกหน่ วยงานในสั งกั ด และผ่ านกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นจากบุคลากร
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึง มีการพิจารณาสถานการณ์
ที่หลากหลายมุมมอง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีทิศทางที่ชัดเจน
โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของแผนดังกล่าว คือ “บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
มุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ที่จะเป็นประโยชน์และเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญแก่หน่วยงานและ
บุคลากรในการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้า งระบบการบริห ารทรัพยากรบุค คลให้มี
ความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทุกท่านที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นรูปธรรม ตลอดจน
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มิถุนายน ๒๕๖๒

[ก]

สำรบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กระบวนการดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปรับปรุงแผน
บทที่ 2 การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเรจจของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ระยะ 20 ปี
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ระบบราชการ 4.0 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ค่านิยมร่วมกระทรวงแรงงาน (MOL PLS)
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
อัตรากาลังในภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

[ข]

ก
ข
จ
ฉ
ช
ซ
1
1
1
1
2
3
5
5
6
9
10
11
13
16
17
19
20
21
24
35

สำรบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 3 กระบวนการและลาดับขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
39
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
40
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงานด้าน HR (Gap Analysis)
45
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดประเดจนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 46
ผลการวิเคราะห์ช่องว่างผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากบุคคล
46
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
47
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (HRM Internal Environment Scanning)
47
จุดแขจงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
47
จุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
47
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning)
49
โอกาสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
49
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
50
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเรจจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Critical Success Factors)
51
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคล
52
ขั้นตอนที่ 6 สารวจข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
56
ขั้นตอนที่ 7 ตั้งเป้าหมาย แผนงานรองรับ และเป้าหมายลดหลั่น
56
วิธีการกาหนดตัวเลขเป้าหมาย (Target) ที่ได้ผล
56
การต่อรองตัวเลขเป้าหมาย (Target)
57
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2562 – 2565
59
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)
59
พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions)
59
ประเดจนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives)
59
ตารางแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2562 – 2565
61
ตัวอย่าง HR Scorecard Template ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
67

[ค]

สำรบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 5 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และรายงานผล
การนาแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
คาแนะนาในการกรอก HR Scorecard Template
การติดตามและรายงานผล
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. สรุปความคิดเหจนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (Gap Analysis)
ภาคผนวก ข. รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

[ง]

71
71
72
73
75
77
85

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ตารางสรุปเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่
ตารางที่ 2 ตารางสรุปโครงการและผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลายุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงประเดจนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2561
ตารางที่ 4 ร้อยละของอัตรากาลังตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ส่วนกลาง)
ตารางที่ 5 ร้อยละของอัตรากาลังตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
ตารางที่ 6 ร้อยละของอัตรากาลังตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ภาพรวม)
ตารางที่ 7 แสดงผลสรุปความคิดเหจนต่อพันธกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 8 แสดงผลสรุปความคิดเหจนต่อประเดจนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 9 แสดงจานวนปัจจัยหลักแห่งความสาเรจจและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักในมิติ
ตามกรอบการประเมิน 5 มิติ
ตารางที่ 10 แสดงปัจจัยหลักแห่งความสาเรจจ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามมิติกรอบมาตรฐานการประเมินผล
ตารางที่ 11 แสดงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2562 – 2565
ตารางที่ 12 แสดงตารางตัวอย่าง HR Scorecard Template ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

[จ]

15
17
23
35
36
37
42
43
53
53
62
67

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0
ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างของกองกลาง
ภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างของกองกฎหมาย
ภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างของกองบริหารการคลัง
ภาพที่ 6 แผนภูมิโครงสร้างของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาพที่ 7 แผนภูมิโครงสร้างของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพที่ 8 แผนภูมิโครงสร้างของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภาพที่ 9 แผนภูมิโครงสร้างของกองเศรษฐกิจการแรงงาน
ภาพที่ 10 แผนภูมิโครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาพที่ 11 แผนภูมิโครงสร้างของสานักตรวจและประเมินผล
ภาพที่ 12 แผนภูมิโครงสร้างของสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพที่ 13 แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานรายงานตรงต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
ภาพที่ 14 แผนภูมิโครงสร้างของสานักงานแรงงานจังหวัด
ภาพที่ 15 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
ภาพที่ 16 ปัจจัยหลักแห่งความสาเรจจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – 2565
ภาพที่ 17 แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2562 – 2565

[ฉ]

14
26
27
28
28
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39
55
60

กิตติกรรมประกาศ
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2562 – 2565) สาเรจจลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความคาแนะนาจาก ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อานวยการสถาบัน
ฝึกอบรม Excellence Training Institution (ETI) ที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ให้ความรู้รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ คาแนะนา ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทางานขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ได้สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องและให้ข้อคิดเหจนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านประกอบด้ว ยผู้บริห ารสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้
สนับ สนุน การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้สละเวลาร่วมดาเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน ที่ได้วางไว้รวมทั้ง
ให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ และแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566)
มิถุนายน 2562

[ช]

บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนบทบาทในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของทุกส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดาเนินการเอง
ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ และยึดหลักสาคัญ
คือ หลักคุณธรรม สมรรถนะ ผลงาน และหลักการกระจายอานาจให้บุ คลากรในองค์กรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ข้าราชการของส่วนราชการมีความรอบรู้ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันให้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถสนับสนุนและเอื้อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ และ
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในระยะยาว เช่น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นต้น ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานจึงเหจนควรจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2562 – 2565)
ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
ฉบับนี้ คณะทางานได้กาหนดกระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้อง
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สานักงาน ก.พ. กาหนด 9 ขั้นตอน และกาหนด
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้กาหนดวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ “บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมืออาชีพมุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” กาหนดพันธกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5 รายการ และประเดจนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic
Imperatives) ไว้ 6 รายการ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่จาเป็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
3. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร
4. การให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทาผิดวินัย
5. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
ประเดจนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 6 รายการ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละประเดจนยุทธศาสตร์ ได้นามากาหนด
ปัจจัยหลักแห่งความสาเรจจ (Critical Success Factors – CSFs) หรือเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วยเทคนิค
Force Field Analysis และตัว ชี้วัดผลการดาเนิน งานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs)
ตลอดจนค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมริเริ่ม (Initiatives) เพื่อนาไปสู่ความสาเรจจ
ตลอดจนกาหนดแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน
[ซ]

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนบทบาทในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของทุกส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดาเนินการเอง
ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ และยึดหลักสาคัญ
คือ หลักคุณธรรม สมรรถนะ ผลงาน และหลักการกระจายอานาจให้บุคลากรในองค์กรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ข้าราชการของส่วนราชการมีความรอบรู้ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันให้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข ององค์กรในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถสนับสนุนและเอื้อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
จากการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการ จึงจาเป็น
ต้องมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มาเป็นรากฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันที่สาคัญต่อ
ความส าเร็ จ ขององค์กรเพื่อผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิจของรั ฐ และประโยชน์สุ ข ของประชาชน โดยการศึกษา
วิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาทรั พยากรบุคคลและจัดการบุคลากรให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในระยะยาว เช่น กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่บทพัฒนา
แรงงาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564) เป็นต้น ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงเห็นควรจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2566) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2.2 เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนา
แผนกลยุทธ์เป็นรากฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3. กระบวนการดาเนินการ
3.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ 443/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

1

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับเดิม การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยผ่านแบบสารวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นต้น (กลุ่มเปูาหมาย : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด)
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางในการจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) (กลุ่มเปูาหมาย:
คณะทางานฯ จานวน 1 ครั้ง ณ กระทรวงแรงงาน): โดยได้กาหนดการประชุมฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2566 (กลุ่มเปูาหมาย: ผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน): โดยได้กาหนดการประชุมฯ ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
เทียน อัช กุล ชั้น 10 กรมการจั ดหางาน โดย ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร วิทยากรผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.5 ฝุายเลขานุการดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
3.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2566 ของคณะทางานฯ (จานวน 1 ครั้ง ณ กระทรวงแรงงาน)
3.7 แจ้งเวียน (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะทางานฯ (หลังการปรับปรุง)
3.8 นาเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2562 – 2566) เพื่อขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อผู้บริหาร
3.9 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2562 – 2566) ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการบุคลากรของตนให้เป็นไปตามทิศทางของแผนฯ ต่อไป

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
4.2 ข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และสามารถนาแผนกลยุทธ์มาเป็นรากฐาน
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5. การปรับปรุงแผน

ตามหนังสื อส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุ ด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๘๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ เรื่ อง (ร่ าง) แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ คณะรัฐ มนตรีได้มีมติ ข้อ ๓. ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ ๓ ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงปรับเปลี่ยนชื่อแผนฉบับนี้ เป็น “แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)”
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บทที่ 2
การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ด้า นการบริห ารทรัพยากรบุคคล ของสานัก งานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2562 – 2565) ครั้งนี้ คณะทางานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสรุปสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
4. วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
5. แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
6. ระบบราชการ 4.0 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7. ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
8. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
10. ค่านิยมร่วมกระทรวงแรงงาน (MOL PLS)
11. แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบั บ ทบทวน
ปีงบประมาณ 2561
12. ภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
13. อัตรากาลังในภาพรวม

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
“กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเปูาหมายของประเทศไทยในปี 2580
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคม
ที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซีย น และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐาน
ของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยว
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คุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะมาต่อยอด
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อนาประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพั ฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 มุ่ ง เน้ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล กระจายบทบาทภารกิ จ ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งเหมาะสม มี ธ รรมาภิ บ าล
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้แก่ (3) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ จั ด ท าบนพื้ น ฐานของกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่ ง เป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ
เพือ่ มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ให้เห็นผลเป็น รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังต่อไปนี้
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ส มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
พึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิ ตและบริ การเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
1.7 เพื่อผลั กดัน ให้ ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนา
และสร้ า งสรรค์ ใ นด้ า นการค้ า การบริ ก าร และการลงทุ น ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ
อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสั ง คม มีค วามเป็ น พลเมือ งตื่น รู้ มีค วามสามารถในการปรับ ตัว ได้ อย่า งรู้ เท่ าทัน สถานการณ์ มีค วาม
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้ า นรายได้แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ป ระกอบการรุ่น ใหม่และเป็นสั งคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่ อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจ จัย
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สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ
2.4 ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด ในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสู ญเสี ย จากภัยโจรสลั ดและการลักลอบขนส่ งสิ นค้าและค้ามนุษย์ล ดลง
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กาหนดบรรทัด ฐานระหว่ างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ ง โลจิ ส ติก ส์ ห่ ว งโซ่มูล ค่ า เป็นหุ้ นส่ ว น
การพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษี ก ว้ า งขึ้ น และดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ดี ขึ้ น รวมถึ ง มี บุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้ ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสาคัญในยุทธศาสตร์ที่ 1
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และการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 ฉบับนี้
มีกลยุทธ์มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 – 2564 ข้อ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา และกาหนดเปูาหมายรวมไว้ในข้อ 2.6 ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่ เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง รวมถึง บุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถ และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ ใช้แรงงาน ทั้งในและนอกระบบ
ให้ มีงานทา มีความรู้ ความสามารถ มีโ อกาสได้งานทา มีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน
การฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการ
ให้ได้รับความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม นอกจากนั้น 20 ปีต่อจากนี้ไป นับว่า
เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นจังหวะเวลาที่
ท้า ทายอย่ า งมากที่ ป ระเทศไทยจะเกิ ด การเปลี่ ย นผ่ า นและขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก ด้ า น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางกระแสการแข่งขันในโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสมบู ร ณ์ จ ะสามารถตอบสนองให้
ประเทศชาติมีความ “มั่งคั่ง” ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงเป็นการดาเนินการ
ที่รองรับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic Phylosophy : SEP) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) อั น เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
โดยปรากฎสาระส าคัญในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน”
กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดังนี้
ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็น
มาตรฐานสากล
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen)

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

9

ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 – 2574) เป็นยุคของทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน
ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 – 2579) เป็นยุคของสังคมการทางานแห่งปัญญา
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี ดังกล่าว กระทรวงแรงงาน
เล็งเห็นว่าจุดเริ่มต้นของความสาเร็จอยู่ที่การวางรากฐานในช่วง 5 ปีแรก คือ ช่วงที่1 Productive Manpower
(พ.ศ. 2560 – 2564) หากรากฐานมั่นคงแล้ว การเดินหน้าสู่ความสาเร็จในระยะต่อไปจะเป็นสิ่งที่สามารถ
ดาเนิ นการให้บรรลุเปู าหมายได้ไม่ยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 15 หน่วยงาน จัดทา
ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี แรกภายใต้ “แผนแม่บ ทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)” และเพื่อ ขจัด ปัญหา
อุปสรรคด้านการบริห ารจัดการแรงงานที่ยังคงมีอยู่ให้ หมดสิ้นไป และเร่งรัดให้การขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
ในระยะที่ 1 บรรลุ เ ปู า หมาย กระทรวงแรงงานได้ บูร ณาการทุก ส่ ว นราชการในสั งกั ด และส่ ว นราชการ
นอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันกาหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี”

วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ปี
จุดเริ่มต้นของของการเข้าสู่ ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นช่วงของ
การสร้างรากฐานการดาเนินงานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสาคัญมาก เพื่อรองรับความท้าทาย
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการทางาน และเกิดอาชีพใหม่ๆ ที่ต้องการทักษะ
ที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน จึงได้กาหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี” ประกอบด้วย มิติภายใน 3 วาระ และมิติภายนอก 5 วาระ โดยได้วาง
มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ ภายใต้ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ในปีงบประมาณ
2560 ดังนี้
มิติภายในองค์กร 3 วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน
วาระปฏิรูปที่ 2 Zero Corruption
วาระปฏิรูปที่ 3 Information Technology
มิติภายนอกองค์กร 5 วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ 4 Safety Thailand
วาระปฏิรูปที่ 5 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
วาระปฏิรูปที่ 6 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
วาระปฏิรูปที่ 7 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทา
วาระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
โดยมีวาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรียงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
วาระปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน การวางเปูาหมายให้กระทรวงแรงงานเป็น
องค์กรชี้นาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สิ่งสาคัญที่สุดที่จะนาพาองค์กรไปให้ถึงเปูาหมายนี้ คือ
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การปฏิรูปบทบาทกระทรวง ในทั้ง 3 มิติ คือมิติโครงสร้างอานาจหน้าที่ที่ต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติภารกิจ
ใหม่ ๆ และท้าทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ต้องเป็ นกลไกสนับ สนุน การทางานแนวใหม่ มีความยืดหยุ่นสู ง มีความคล่ องตัว วาระการปฏิรูป
บทบาทกระทรวงจึงถือว่าเป็นต้นน้าของวาระปฏิรูปแรงงานทั้ง 8 วาระ
วาระปฏิรูปที่ 2 Zero Corruption ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ กาหนดวิ สั ย ทัศน์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้า นทุ จริ ต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งประเทศ
ไทยจะบรรลุ วิสั ย ทัศ น์ และเปู าประสงค์ นี้ ไ ด้ ทุ กส่ ว นราชการต้อ งช่ ว ยกั นด าเนิ น การอย่า งจริง จั ง ดัง นั้ น
กระทรวงแรงงานจึงได้กาหนดวาระปฏิรูปแรงงาน เรื่อง Zero Corruption ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อเปูาหมาย
ชาติ
วาระปฏิรูปที่ 3 Information Technology การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมี
วัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริก าร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) เพื่อสร้างความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐตามแผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วาระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กลุ่ททเปูาหมายสาคัญอีกกลุ่มหนึ่งและยัง
เป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจานวนถึง 25 ล้านคน กลุ่มคน
เหล่านี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝีมือในระดับล่าง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงให้
ความสาคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มแรงงานในระบบ โดยมุ่งยหกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริม การคุ้มครอง และการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งทที่
สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ วาระปฏิรูปที่สาคัญเหล่านี้ ถูกนามาพิจารณาเพื่อกาหนดเป็นปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ หรือ
เปูาประสงค์ในแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ด้วย

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาแรงงาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน
ที่สอดคล้องกับปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการจากกระทรวงแรงงาน
เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน และสามารถประสานการทางานได้อย่างเป็น รูปธรรม
ตลอดจนเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศ
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพแรงงาน และผู้ ป ระกอบการ ให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารอย่ า งบู ร ณาการ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
2) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
3) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
4) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
5) การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
6) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนงาน/โครงการตลอดระยะเวลา 5 ปี ของแผนไว้อย่างชัดเจน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จั ด การองค์ ก ร บุ ค ลากร ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รนั้ น ได้ ก าหนด
เปูาประสงค์เกี่ยวกับบุคลากร มุ่งเน้นให้ บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
และได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากร
ไว้ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
และกาหนดแผนงาน/โครงการ ที่สาคัญ ได้แก่
1. แผนพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
2. แผนกลยุ ทธ์ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลให้ มี ส มรรถนะ ความรู้ ทัก ษะ คุ ณธรรม จริย ธรรม
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2562 – 2565 ครั้งนี้ คณะทางานได้นาสาระสาคัญของแผนแม่บทพัฒ นาแรงงานไทยฉบับดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทาง
ในการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป
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ระบบราชการ 4.0 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ป ระเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานใหม่เพื่อพลิกโฉม
(transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted
Government) ดังนี้
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส
ในการทางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกั น และสามารถเข้ า มาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิ ด กว้ า งให้ ก ล ไกหรื อ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภ าครัฐ ไม่ควรดาเนินการเอง
ออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง
ให้สอดรับกับการทางานแนวระนาบ ในลัก ษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะ
เป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทางานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive
Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่
ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services)
พร้อมทั้งอานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้
หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องทางาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า
มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ปัจ จัย แห่ งความส าเร็จ ของระบบราชการ 4.0 ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0
ต้องอาศัยปัจจัยสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและ ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับ
การทางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือทางานด้วยกัน (cooperation) ไปสู่การ
ร่วมมือกัน (collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับ
ความเสี่ย งและรับ ผิด ชอบต่อ ผลส าเร็จ ที่เ กิดขึ้น ร่ว มกัน เพื่อ พัฒ นาประเทศหรือ แก้ปัญ หาความต้อ งการ
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ของประชาชนที่มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้อ นมากขึ้ น จนไม่ มี ภ าคส่ ว นใดในสั ง คมจะสามารถด าเนิ น การได้ ลุ ล่ ว ง
ด้วยตนเองโดยลาพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรื อ solutions ใหม่ ๆ
ทาให้เกิด big impact เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถ
ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector
Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ
(Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ทาการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (cloud computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและเครื่องมือ
เพื่อการใช้งานร่วมกัน (collaboration tool) ทาให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล อัน สลับ ซับ ซ้อนต่าง ๆ ได้แ ละช่ว ยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ดาเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่าง
มั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ในส่ ว นของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ ยนกระบวนการทางความคิด
(mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มี
สมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (change leader) เพื่อสร้างคุณค่า (public value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ภาพที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่
เดิม

ใหม่ (ระบบราชการ 4.0)

การท างานแยกตามภารกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน แม้ มี ก ารท างาน การทางานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่
ประสานงานกัน ระหว่า งหน่ ว ยงาน แต่ยั ง ไม่ ใช่ ก ารบู ร ณาการอย่ า ง ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนาไปปฏิบัติ (Collaboration)
แท้จริง (Autonomy, Seperation)
การทางานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อ ย่างเต็มรูปแบบและยัง การทางานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้น
เป็นการทางานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง (Fragmentation, จนจบกระบวนการ เชื่อมโยงทุกส่ว นราชการในการบริการประชาชน
Hierarchy, Silo, Vertical Approach)
และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน (End-to-end process flow,
Cross-boundary management, Program/Project Management
Office, Horizontal approach)
ให้ บ ริ ก ารเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น อย่ า งตายตั ว ตามสิ ท ธิ พื้ น ฐาน ให้บ ริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบ/เลือ ก
ของบุคคลที่รัฐกาหนด (Standardization)
รู ป แ บ บ / วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ ( Customization,
Personalization)
ระบบทางานในแบบอนาล็อก (Analog)

ระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization)

การดาเนินงานเชิงรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Passive)

การด าเนิ น งานที่ ต อบสนองทั น ที / ทั น เวลา/เชิ ง รุ ก
เปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-Active)

ทั น ต่ อ การ

ยึดกฎเกณฑ์และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเปูาหมาย (Rule-based, สร้า งนวัตกรรม มีก ารควบคุ มอย่ า งชาญฉลาด มุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ใ นการ
Performance-oriented)
ปฏิบัติงาน (Innovation, Smart regulation, Resultsoriented)
ปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย ขั บ เคลื่ อ นโดยภาครั ฐ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric)
(Government-driven)
ระบบการทางานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ทาน้อยได้มาก (Creating
value for the public, Doing more and better with less)

เปิดเผยข้อ มูลตามที่ร้อ งขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อ มูลจากัด (Close เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที
system, Upon Request only)
โดยไม่ต้องร้องขอ (Open system, Open access)
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine Work)

สามารถแก้ไ ขปั ญ หาโดยไม่จ าเป็ นต้ อ งใช้ วิธี ก ารทางานรู ป แบบเดิ ม
และสามารถตอบสนองได้ทันที (Non-routine problem solving,
Real time capability)

ต่างหน่วยต่างทางานกันลาพังโดยไม่มีการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อใช้งาน แบ่งปันทรัพยากรในการทางานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ร่วมกัน (Stand alone)
ในการปฏิบัติงาน (Shared Services)
วางนโยบายและปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ค วามรู้ สึ ก และคาดเดาเอาเอง ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการของประชาชน และวาง
(Intuition)
นโยบายที่ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลได้ จ ริ ง ( Data-driven,
Demand-driven, Actionable policy solutions)
บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ (Office-hours only)

บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand serivecs)

มีความเชี่ยวชาญ/ชานาญเฉพาะทาง (Expert/Specialist)

มี ค วามสามารถในการใช้ ค วามรู้ ส ติ ปั ญ ญา และข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและสร้ า งคุ ณ ค่ า ( Knowledge
worker)
มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม
(Ethicability)

ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator)

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship)

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นาแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 มาพิจารณาเพื่อกาหนด
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ และปั จจั ยแห่ งความส าเร็ จด้ านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ในแผนกลยุ ทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ด้วย

ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรอบยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ซึ่งมีจุ ดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภ าพ เกิดประสิ ทธิผ ล
มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้ บริการสาธารณะและเพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทาง
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสานักงาน ก.พ.
(พ.ศ. 2560 – 2579) และยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังนี้
วิสัยทัศน์ สานักงาน ก.พ.
ให้การรับราชการเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกสุดท้ายของการประกอบอาชีพสาหรับคนเก่งที่มีจิต
สาธารณะและให้โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทย”
ยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.
การสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศ
มีคุ ณธรรม ปลอดทุ จ ริ ต เป็ น ราชการที่ ส ร้ างและส่ ง เสริม นวัต กรรม มีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
1. กลยุ ท ธ์ ก ารสรรหาเชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการเป็ น องค์ ก รทางเลื อ กแรกของคนดี ค นเก่ ง
(First Choice Civil Service)
2. กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความคล่ อ งตั ว และประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารก าลั ง คนของส่ ว นราชการ
(Department focused HR Platform)
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion)
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy)
โดยในกลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of
Integrity & Passion) ได้กาหนดโครงการและผลที่จะได้รับแต่ละช่วงระยะเวลา ดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะทางานได้นาแนวทางการดาเนินการสาคัญของสานักงาน ก.พ. ตามกลยุทธ์ที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรภาคราชการมาเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ด้วย
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปโครงการและผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลายุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
โครงการ
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลา
ระบบการพั ฒนาข้ า ราชการ ที่ ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มก าลั ง คนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
โครงการปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการกลุ่มนักบริหาร
เตรีย มความพร้อ มผู้น าภาคราชการให้ มีป ระสิท ธิภ าพภายใต้ มิติก าร
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ประชารัฐ และการสร้างการยอมรับต่อประเทศ
ไทยในเวทีโลก
โครงการปฏิ รู ป ระบบการพั ฒ นาข้ า ราชการให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ระบบการพัฒนาข้า ราชการที่สนับสนุนให้ ส่วนราชการและข้า ราชการ
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของส่วนราชการและข้ าราชการ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและภารกิจ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและทั น การณ์
แต่ละคนอย่างแท้จริง
ด้วยกลไกการพัฒนาที่คล่องตัว กระชับ และทันสมัย
ระบบการส่ง เสริม จริ ย ธรรม ที่ ส อดคล้ องกับ การบริ บ ทของส่ ว น
ราชการ
โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ส่วนราชการมีแนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการส่งเสริมจริยธรรม
ข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนภารกิจราชการและสร้างความ
เชื่อมั่นต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ
ระบบมาตรฐานวินัย ที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และเป็นธรรม
โครงการปรับปรุงมาตรฐานและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย กระบวนการและมาตรฐานการด าเนิ น การทางวิ นั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทันการณ์ และเป็นธรรม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และมุ่งเน้นการพัฒ นาในระยะยาวอย่างยั่ง ยืน และสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิ จิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา
โดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน
3. จั ด ให้ มี น โยบายและแผนบริ ห ารจั ดการโครงสร้ า งพื้ น ฐาน คลื่ น ความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต
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4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ้น เศรษฐกิจ ของประเทศ โดยผลั กดัน ให้ ภ าคธุ รกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ในการลดต้นทุ น
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล
2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม
ได้ในอนาคต
4. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสาหรับประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
3. สร้ า งสื่ อ คลั ง สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ได้
อย่างสะดวก
4. เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี
5. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มุ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
2. ปรับเปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Government service platform) เพื่อรองรับการพัฒนา
ต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาก าลั ง คน วั ย ท า งานทุ ก สาขาอาชี พ ทั้ ง บุ ค ลากรภาครั ฐ
และภาคเอกชน ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
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1. พัฒ นาทั กษะด้ านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ให้ แก่บุค ลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุค ลากรภาครั ฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ ส ากล เพื่ อ อ านวยความสะดวก ลดอุ ป สรรค เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ กรรม
และทาธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ
ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3. สร้างความเชื่อมั่น ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการกาลังแรงงาน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบการ เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความ
เข้มแข็ง ก้าวสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก การขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว บุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานตระหนักถึงบทบาท
ความรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นแรงงาน
อย่ างมืออาชีพ สอดรั บ กับ แนวโน้ มทิศทางด้านแรงงานในอนาคต และนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวง
แรงงานและการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ในการพัฒ นาบุคลากรของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวง
แรงงานได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2555)
และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) เป็นการดาเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
แรงงาน โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ เสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรม
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และจิตสานึกในการให้บริการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับสากล
สาหรั บทิศทางการพัฒ นาทรั พยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานในระยะต่อไป ได้ให้ ความสาคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรที่มีความต่อเนื่ องและมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ
บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพ มี ค วามรู้ ความสามารถที่ จ ะผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด้ า นแรงงานไปสู่ ผ ลส าเร็ จ
ตามเปูาหมายได้อย่างสัมฤทธิผล จึงได้กาหนดจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
แรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน
วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
“บุคลากรกระทรวงแรงงาน เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านแรงงาน บนพื้นฐานจริยธรรมอันดีงาม
เพื่อบริหารจัดการแรงงาน ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ และมีความรู้ ทักษะที่หลากหลายในการบริหารจัดการแรงงาน
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
2) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ธรรมาภิบาล
และปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทางาน และมีความสุข
5) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ภาวะผู้นา และผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานจริยธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการทางานและมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร ภาวะผู้นา และผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในองค์กร

ค่านิยมร่วมกระทรวงแรงงาน (MOL PLS)
P มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
L ใฝุเรียนรู้ (Lifelong Learning)
S มีจิตบริการ (Service Mind)
P มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม รวมถึงความสามารถในการสร้างและดารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

20

พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาส และลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์
ต่องานด้วยวิธีการที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และแปลกใหม่
L ใฝุเรียนรู้ (Lifelong Learning)
หมายถึ ง ความขวนขวาย สนใจใฝุ รู้ เพื่ อ สั่ ง สม และพั ฒ นาสมรรถนะของตนในการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานของตน
รวมถึงหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
S มีจิตบริการ (Service Mind)
หมายถึ ง ความตั้ ง ใจเพี ย รพยายามของบุ ค ลากรของกระทรวงแรงงาน ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระดับสากล หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่ วนได้เสี ยอย่างดีที่สุ ด ทั้งนี้ เพราะความสาเร็จของกระทรวงแรงงานตั้งอยู่บน
รากฐานของความร่วมมือร่วมใจ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิด การพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งน้อมนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาตรการ 8 วาระปฏิรูปเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนากาลังคน
ของประเทศตามแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปีแรก
หรือ Productive Manpower “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
การจั ดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ได้ดาเนินการจัดทาโดยมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่ วนร่ วมของบุคลากรจากหน่ว ยงานภายในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ความสาคัญกับการนาเทคนิคและกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558
และขยายระยะเวลาแผนออกไปอีก 2 ปี (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การน้อมนาศาสตร์พระราชานโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน ภายใต้บริบทด้านแรงงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่า โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
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สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความท้าทายจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) อุตสาหกรรม 4.0
ตลอดจนให้ความสาคัญกับผู้รับบริการทุกกลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากนั้นได้นาผลมากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด
ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และนาเสนอผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบ
ตามลาดับ
ต่อมาภายหลัง ปรากฏตามหลักการและเหตุผลของแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า สานักงบประมาณได้กาหนดให้มีการวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้กากับดูแลในระบบงบประมาณแบบ
มุ่ง เน้ น ผลงาน และให้ ส่ ว นราชการฯ ใช้ใ นการประเมิ น ตนเอง เพื่ อ ควบคุ ม การบริ ห ารงานงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงงบประมาณและการบริหารจัดการ
และการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ให้เป็นไปตามหลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตลอดจน
ตอบสนองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดังนั้ น ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานจึงมีความจาเป็นต้อ งทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดทิ ศทางการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน เปูาหมายการให้บริการของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
“ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจขแงประเทศไทย ด้านผลิตภาพแรงงาน (Labor
Productivity) โดย IMD
2. จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ
3. จานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เปูาหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
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3. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวง และรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง และรายได้ของประเทศ
และงานด้านการแรงงาน
ค่านิยมหลัก
BEST B = Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
E = Effectiveness ความหมาย ทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
S = Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการทางาน
T = Teamwork ความหมาย ร่วมทางานเป็นทีมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กาหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
3. บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ตารางที่ 3 ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ก าหนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ สานั ก งานปลั ดกระทรวงแรงงานทาหน้า ที่ 1) กาหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานระดับชาติ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากร ก าหนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ต าม
(การพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการแรงงาน)
มนุษย์
นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นด้ า นเสริ ม สร้ า ง 2) ก าหนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง
รองรับความต้องการในพื้นที่
3) เร่งรัดและผลักดันนโยบายเร่งด่วนและสาคัญของ
รัฐบาล (Quick Win)
2 . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี 2.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขี ด 1) พั ฒ นามาตรฐานและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ประสิทธิภาพสูง
สมรรถนะสู ง ในการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า น
ระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงาน (Big Data) อย่างมี
แรงงานด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ประสิทธิภาพ
นวัตกรรม
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2.2. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับ
ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคง
การพั ฒ นาเป็ น องค์ก รธรรมาภิบ าล มีก าร 3) พั ฒ น า ค น แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย ร อ งรั บ ก า ร พั ฒ น า
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้
4) ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุ คลากรและองค์ก ร
ไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงและตอบสนองต่อบทบาท
ภารกิจเชิงรุก (Quick Win)
5) ส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลและสร้ า งนวั ต กรรมองค์ ก ร
(เก่ง ดี แข็งแรง มีความสุข)
6) ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ให้กับบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3. บู ร ณาการการสร้ า งเครือ ข่ า ยและ หน่ ว ยงานและภาคีเ ครื อ ข่ า ยมี ก ารทางาน 1) บูรณาการการดาเนินงานด้านแรงงานเพื่อตอบสนอง
การให้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในและ ร่วมกันเพื่อให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Quick Win)
ต่างประเทศ
2) เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยให้ มี ก ารท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) คุ้มครองและดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ
4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อ แรงงานนอกระบบได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง มี 1) เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
อาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต และมี
(Quick Win)
คุณภาพชีวิตที่ดี
2) บูรณาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับแรงงานนอกระบบ
3) บู ร ณาการการขยายความคุ้ ม ครองและสร้ า ง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับ แรงงานนอก
ระบบ

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นาประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ และกลยุทธ์มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเปูาหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง เปูาประสงค์ที่ 2.2 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได้ แสดงถึงการที่สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร โดยกาหนดกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ ดังกล่าว ดังนี้
2.3) พัฒนาคนและเครือข่ายรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4) ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและองค์กรไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงและตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก 2.5) ส่งเสริมธรรมาภิบาล
และสร้างนวัตกรรมองค์กร (เก่ง ดี แข็งแรง มีความสุข) และ 2.6) 6) ส่งเสริมสวัสดิการและสร้ างแรงจูงใจ
ในการทางานให้กับบุคลากร เป็นกลยุทธ์สาคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับนี้ คณะทางานจึงนามาใช้เป็นกรอบในการกาหนดกลยุทธ์
ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ด้วย

ภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ
บริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อกาหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
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4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่า
9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ ที่
อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการ ปรากฎดังนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
(1) กองกลาง
(2) กองกฎหมาย
(3) กองบริหารการคลัง
(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(5) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(6) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(7) กองเศรษฐกิจการแรงงาน
(8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(9) สานักตรวจและประเมินผล
(10) สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุ่มรายงานตรงต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
(11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(13) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
- สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
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ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ดังกล่าว
ได้กาหนดอานาจหน้ าที่ของส่ ว นราชการต่างๆ ในส านักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่ว นกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้
กองกลาง มีอานาจหน้าที่ ดังแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้
(1) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
(3) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอ านวยการและงานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานงานราชการ และการปฏิบัติภารกิจพิเศษในการจัดกิจกรรม
เพื่ อ สาธารณประโยชน์ ตลอดจนงานโครงการส าคั ญ ตามนโยบายของรั ฐ บาลซึ่ ง มิ ไ ด้
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(5) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างของกองกลาง
กองกฎหมาย มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 4 ดังนี้
(1) ดาเนินการด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบ ศึกษาวิเคราะห์ ชี้แจงข้อมูล ตีความ ให้ความเห็น
พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกฎหมาย กฎ และระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนาเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(3) ดาเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี
ปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอื่นที่อยู่มนอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
(4) ดาเนินการและเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม และให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
ของส านั กงานปลั ดกระทรวงและกระทรวง รวมถึงการดาเนินการและติดตามการชดใช้
ค่าเสียหายคืนแก่ทางราชการ
(5) ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองตามกฎหมาย
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(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
(7) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างของกองกฎหมาย
กองบริหารการคลัง มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 5 ดังนี้
(1) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ และการพั ส ดุ ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสานักงานปลัดกระทรวง
(3) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างของกองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 6 ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ คาปรึกษา เพื่อกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสานังานปลัดกระทรวงและกระทรวง ในการวางระบบการ
วางแผนอัตรากาลัง ระบบการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
รวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับวินัย
(5) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ภาพที่ 6 แผนภูมิโครงสร้างของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 7 ดังนี้
(1) กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ และวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
(2) ดาเนินการด้านวิชาการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
(3) ดาเนิ น การสื่ อ สารประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่กิจ กรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
ในภาพรวม
(4) ดาเนินการบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(5) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 7 แผนภูมิโครงสร้างของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 8 ดังนี้
(1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงให้สอดคล้องกับยโยบายระดับชาติ
และระดับกระทรวง
(2) จัดทา พัฒนา และประสานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์แรงงาน
นอกระบบไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
(3) จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ วิ เ คราะห์ และจั ด ท างบประมาณของส านั ก งานปลั ด กระทรวงและ
กระทรวง
(4) อานวยการ ประสานงาน และกากับงานตามนโยบายรัฐบาล
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(5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(6) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 8 แผนภูมิโครงสร้างของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 9 ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ภาวะเศรษฐกิจสั งคมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็น
ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน
(2) ศึกษา สารวจ วิเคราะห์และคาดประมาณการแนวโน้มอุปสงค์อุปทานของตลาดแรงงาน และ
แบบจาลองเศรษฐกิจด้านแรงงาน รวมทั้งระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงงานทั้งในและนอกระบบ
(4) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล สถิติ และดัชนีภาวะแรงงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
(6) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 9 แผนภูมิโครงสร้างของกองเศรษฐกิจการแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 10 ดังนี้
(1) เป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
(2) เสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(3) จัดทามาตรฐานข้อมูลแรงงานของกระทรวง
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(4) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(5) จั ด ท าและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง ให้ ค าปรึ กษา แนะน าหรื อ พั ฒ นา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวง
(6) ดูแลรับ ผิ ดชอบความมั่นคง และปลอดภัยของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวง
(7) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 10 แผนภูมิโครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักตรวจและประเมินผล มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 11 ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
(2) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนที่กาหนด
(3) เสนอแนะแนวทางในการปฏบัติงานและติดตามการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
(4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ
(5) สนับสนุนการตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง
(6) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวง
รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อภารกิจด้านแรงงาน
(7) พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานหรือบริการในรูปแบบอื่น
(8) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รั บ
มอบหมาย

ภาพที่ 11 แผนภูมิโครงสร้างของสานักตรวจและประเมินผล
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สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 12 ดังนี้
(1) เสนอแนวนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน
(2) ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ กรรมสารและข้ อ ตกลงระหว่ างประเทศด้ านแรงงาน รวมทั้ ง เร่ ง รั ด
การปฏิบั ติต ามพัน ธกรณี ด้า นแรงงานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่อ รัก ษาผลประโยชน์
ของประเทศ
(3) ประสานงาน ติ ด ตามและแลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการและความช่ ว ยเหลื อ
ด้านแรงงานกับองค์การหรือหน่ว ยงานต่างประเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับงานทุน พิธีการ
รับรอง งานประชุม และการเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์การดาเนินงานของกลุ่ม
และองค์การต่างประเทศ
(4) ประสาน ติดตามสิทธิประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัว ของแรงงานไทย
ที่ไปทางานในต่างประเทศ และประสานการดาเนินการเพื่อรักษาและส่งเสริมการขยาย
ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
(5) ปฏิบั ติง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุน การปฏิบั ติง านกับ หน่ ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ งหรือ ที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย

ภาพที่ 12 แผนภูมิโครงสร้างของสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุ่มแรงงานในต่างประเทศ สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ 13 แห่ง ใน 12 ประเทศ ได้แก่
(1) สานักแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด)
(2) สานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์
(3) สานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป
(4) สานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
(5) สานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน
(6) สานักงานแรงงานในประเทศบรูไน
(7) สานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
(8) สานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
(9) ฝุายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(10) ฝุายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(11) ฝุายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสลาเอล
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(12) ฝุายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
(13) ฝุายแรงงาน ประจาคณะทูตถาวร ประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน สานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง
(2) ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการ
ปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(7) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 13 แผนภูมิโครงสร้างของกลุ่มงานรายงานตรงต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังภาพที่ 13 ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการประสาน และ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวง ใน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(3) ด าเนิ น การเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นแรงงานและประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ง าน
ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(4) ประสานการดาเนิ นงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนาบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
(5) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรื อสนั บสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาพที่ 14 แผนภูมิโครงสร้างของสานักงานแรงงานจังหวัด
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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อัตรากาลังในภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอัตรากาลังและระบบงาน ได้วิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวม
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเร่งด่วน ความสาคัญของกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ากิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานส่วนใหญ่
และเป็นกิจกรรมที่เกิดผลอย่างรวดเร็วว มีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้นเป็นจานวนมาก ซึ่งสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานควรเร่งดาเนินการในกิจกรรมนั้นก่อน ทั้งนี้ กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังกล่าว อาจถูกกาหนดในประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (CSFs) หรือแผนงาน/โครงการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ได่ ผลจากการวิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 6 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ร้อยละของอัตรากาลังตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ส่วนกลาง)
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

ตาแหน่ง
นักบริหาร

ระดับชั้นงาน

ระดับสูง
ระดับต้น
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง
ผู้อานวยการ
ระดับสูง
ระดับต้น
นักวิชาการแรงงาน
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ขานาญการ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ หรือ
ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
เชี่ยวชาญ

จานวน

ร้อยละ

4
2
6
5
14
1
3
24
11
75
1
2
2

1.25
0.62
1.87
1.56
4.36
0.31
0.93
7.48
3.43
23.36
0.31
0.62
0.62

2
18
1
6
22
1
8
1

0.62
5.61
0.31
1.87
6.85
0.31
2.49
0.31

ร้อยละของ
ตาแหน่ง
1.87

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

1.87
5.92
35.51

1.56

6.23
9.03
2.80
6.85
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ที่

ตาแหน่ง

ระดับชั้นงาน

แผน

ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
10. นักวิเทศสัมพันธ์
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
11. นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
13. นิติกร
ทรงคุณวุฒิ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
14. นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญการ
15. เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน หรือ ชานาญงาน
16. เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน หรือ ชานาญงาน
17. นายช่างภาพ
ปฏิบัติงาน หรือ ชานาญงาน
18. นายช่างศิลป์
ปฏิบัติงาน หรือ ชานาญงาน
19. บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ หรือ ชานาญงาน
รวม

จานวน
4
17
1
3
10
2
18
1
2
4
1
4
16
5
17
2
1
3
1
321

ร้อยละ

ร้อยละของ
ตาแหน่ง

1.25
5.30
0.31
0.93
3.12
0.62
5.61
0.31
0.62
1.25
0.31
1.25
4.98
1.56
5.30
0.62
0.31
0.93
0.31
100

4.36
6.23
2.18
6.54
1.56
5.30
0.62
0.31
0.93
0.31
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่ว นใหญ่ ประกอบด้ว ย ตาแหน่ง นักวิช าการแรงงาน คิด เป็นร้อ ยละ 35.40 รองลงมา ได้แ ก่ ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 9.00 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 6.83 ตามลาดับ เป็นต้น
ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานควรดาเนินกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับบุคลากรส่วนใหญ่
ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เสมอ
ตารางที่ 5 ร้อยละของอัตรากาลังตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
ที่
1.
2.

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ (แรงงาน
จังหวัด)
นักวิชาการแรงงาน

ระดับชั้นงาน
ระดับสูง
ระดับต้น
ชานาญการพิเศษ

จานวน

ร้อยละ

47
29
10

13.54
8.36
2.88

ร้อยละของ
ตาแหน่ง
21.90

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

56.20
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3.

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

ปฏิบัติการหรือชานาญการ
ปฏิบัติงานหรือชานาญงาน
รวม

185
76

53.32
21.90

21.90

347

100

100

จากตารางที่ 5 พบว่าตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมา ได้แก่ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ (แรงงานจังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 21.90 และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 21.90
ตามลาดับ ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานควรดาเนินกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับบุคลากร
ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เสมอ
ตางรางที่ 6 ร้อยละของอัตรากาลังตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ภาพรวม)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ตาแหน่ง
นักบริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ (แรงงานจังหวัด)
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างภาพ
นายช่างศิลป์
บรรณารักษ์
รวม

จานวน
6
6
19
76
309
5
20
29
9
22
14
20
7
21
5
17
2
76
1
3
1
668

ร้อยละ
0.90
0.90
2.84
11.38
46.26
0.75
2.99
4.34
1.35
3.29
2.10
2.99
1.05
3.14
0.75
2.54
0.30
11.38
0.15
0.45
0.15
100

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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จากตางรางที่ 6 เมื่อวิเคราะห์ตาแหน่งต่างๆ ในภาพรวม พบว่าตาแหน่งวิชาการแรงงาน คิดเป็นร้อยละ
46.18 เป็นตาแหน่งที่เป็นผู้ได้เสียประโยชน์ (Stakeholders) มากที่สุดจากการดาเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร รองลงมา ได้แ ก่ ตาแหน่งแรงงานจังหวัด และตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี คิดเป็นร้อยละ 11.36
ทั้งนี้ คณะทางานได้นานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
ดังรายละเอียดในบทที่ 4

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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บทที่ 3
กระบวนการและลาดับขั้นตอน
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้า นการบริห ารทรัพยากรบุคคล ของสานัก งานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2562 – 2565 ครั้งนี้ คณะทางานได้กาหนดขั้นตอนในการศึกษา และจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนดดังแสดงในภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้

9. ประเมินผลลัพธ์
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

1. วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียประโยชน์

2. วิเคราะห์ส่วน
ต่างผลการ
ปฏิบัติงานด้าน HR
3. กาหนดประเด็น
กลยุทธ์ทางด้าน HR

8. ติดตามผลลัพธ์
และดาเนินการ
ปรับปรุง

7. ตั้งเป้าหมาย
แผนงานรองรับและ
เป้าหมายลดหลัน่

4. กาหนดปัจจัยหลัก
แห่งความสาเร็จ
ทางด้าน HR
6. สารวจข้อมูล
ทางด้าน HR ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

5. กาหนดตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
หลักทางด้าน HR

(7-1) ทบทวนร่าง
แผนกลยุทธ์ฯ

(7-2) นาเสนอ
แผนกลยุทธ์ฯ

จัดทาแผนกลยุทธ์ฯ
ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่สานักงาน ก.พ.กาหนด

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 9 ขั้นตอน และเพื่อให้การดาเนินการของคณะทางาน
ตอบสนองแนวทางที่สานักงาน ก.พ.กาหนด คณะทางานได้ดาเนินการตามขั้นตอนหลักที่ 1 – 7 ดังมีรายละเอียด
ตามขั้นตอนการดาเนินงาน และวิธีการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ โดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
จากการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ คณะผู้บริหารสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเปูาหมายความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
2. วิเคราะห์ส่ว นต่างผลการปฏิบัติงานด้าน HR (Gap Analysis) หาช่องว่ างผลการปฏิบัติงาน
(Performance Gap) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ในปัจจุบันและอนาคต
3. กาหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives)
4. กาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Critical Success Factors) วิเคราะห์
หาเหตุปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
5. กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้าน HR (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งกาหนดน้าหนัก
ของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จแต่ละตัว
6. สารวจข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Identify Performance Baseline)
เพื่อให้ได้รายการข้อมูลที่สามารถใช้ประเมินผลสาเร็จของตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
7. ตั้งเปูาหมาย แผนงานรองรับ และเปูาหมายลดหลั่น (Target Setting, Action Planning , and
Performance Cascading)

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสียประโยชน์
โดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้แก่ คณะผู้บริหารสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเปูา หมาย
ความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
 ทิศทาง เปูาหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
 ประเด็นท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานหลักกาลังเผชิญอยู่
 สถานภาพปัจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการ
 เครื่องมือในการบริหารจัดการที่หน่วยงานหลักใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่จะใช้ในอนาคต
 ความคาดหวังต่องานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการประชุ ม คณะท างานจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะสาคัญเกี่ยวกับการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
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1. บุคลากรสามารถให้บริการประชาชนเชิงรุก : โดยรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government
Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
(Personalized หรือ Tailored Services)
2. เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและสร้างการปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล : ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์
ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
3. การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ
Solutions ใหม่ๆ ทาให้เกิด Big Impact เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะ
และนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ คณะทางานได้นาสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็น การทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2557 - 2561) เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นการทบทวน
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2557 – 2561) และการวิเคราะห์ปั จจัยสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อนาผลสารวจไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2562 – 2565) ให้มีความสมบูรณ์และตอบสนองต่อความต้องการของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสารวจด้วยแบบสอบถาม จานวน 250 ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถาม
กลับคืน จานวน 250 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประมวลสรุป ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52) ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 49) และส่วนใหญ่เป็นส่วนราชการ/หน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน (ร้อยละ 58)
และรองมาเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน (ร้อยละ 42)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2557 – 2561)
1. วิสัยทัศน์ ที่ระบุว่า “เป็นองค์กรนาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานอย่าง
มืออาชีพ โดยนาองค์ความรู้ และระบบเทคโนยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร” ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมดี โดยมีถึงร้อยละ 61.60 รองลงมาเห็นว่า เหมาะสมดีมาก
ถึงร้ อยละ 20.80 ส าหรั บ ผู้ที่มีความเห็ น ว่าควรปรับปรุงมีเพียง ร้อยละ 2.80 ทั้งนี้ในกลุ่ม ที่เสนอให้มีการ
ปรับปรุงพบมีว่าจานวนเพียง 7 คน ซึ่งเห็นควรปรับปรุงถ้อยคาให้ มีความกระชับ จดจาง่าย ไม่ต้องมีคาขยาย
ความ และมีความทันสมัยมากกว่านี้
2. พันธกิจ พบว่าพันธกิจทั้ง 5 ข้อ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557 – 2561
ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้ 1) บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 2) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย โดยยึดหลักสมรรถนะและการจัดการความรู้ในองค์กร 3)
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เสริมสร้างระบบคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 4) ส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัยและปูองกันมิให้กระทาผิดวินัย และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 5) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความ
สมดุลระหว่างการทางาน ครอบครัว และสังคม ผลการสารวจ พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพันธกิจทั้ง 5 ข้อ
มีความเหมาะสมดี ถึงร้อยละ 56 โดยเมื่อหาค่าเฉลี่ยของพันธกิจทั้ง 5 ข้อ พบว่าพันธกิจที่ 4 ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีวินัยและปูองกันมิให้กระทาผิดวินัย และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คิดเป็น 3.18 รองลงมาเป็นพันธกิจที่ 3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง คิดเป็น 3.11
ตาราง ที่ 7 แสดงผลสรุปความคิดเห็นต่อพันธกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
พันธกิจ

ดีมาก
(ร้อยละ)

ดี
(ร้อยละ)

พอใช้
(ร้อยละ)

ควร
ปรับปรุง
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(การแปล
ความหมาย)

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
และพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย โดยยึ ด หลั ก
สมรรถนะและการจัดการความรู้ในองค์กร
3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง

58
(23%)
62
(25%)

138
(55%)
140
(56%)

48
(19%)
43
(17%)

6
(3%)
5
(2%)

2.99
(พอใช้)
3.04
(ดี)

73
(29%)
81
(32%)
71
(28%)

136
(55%)
136
(55%)
124
(50%)

36
(14%)
31
(12%)
46
(18%)

5
(2%)
2
(1%)
9
(4%)

3.11
(ดี)
3.18
(ดี)
3.03
(ดี)

4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัยและปูองกันมิให้กระทาผิดวินัย
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความ
สมดุลระหว่างการทางาน ครอบครัว และสังคม

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กาหนดไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็น มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 52 โดยเมื่อหาค่าเฉลี่ยของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ข้อ พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และปูองกัน
การทุจริ ตและประพฤติมิช อบในวงราชการร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็น 3.20 รองลงมาเป็นพันธกิจที่ 6
เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัยและปูองกันมิให้กระทาผิดวินัย คิดเป็น 3.13 โดยปรากฏตามตาราง ดังนี้
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ตาราง ที่ 8 แสดงผลสรุปความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์

ดีมาก
(ร้อยละ)

ดี
(ร้อยละ)

พอใช้
(ร้อยละ)

ควร
ปรับปรุง
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(การแปล
ความหมาย)

1. พั ฒ นาระบบและกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Development)
3. พั ฒ นาระบบการสื บ ทอดต าแหน่ งทางการบริ ห ารและ
วิชาการที่สาคัญ (Succession Plan)
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับต่อเนื่อง โดยยึดหลักสมรรถนะ
และการจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร เพื่ อ นาไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน

73
(29%)
66
(26%)
57
(23%)
70
(32%)

114
(46%)
114
(46%)
124
(49%)
121
(55%)

44
(18%)
49
(20%)
57
(23%)
45
(12%)

19
(7%)
21
(8%)
12
(5%)
14
(1%)

2.96
(พอใช้)
2.90
(พอใช้)
2.90
(พอใช้)
2.99
(พอใช้)

70
(28%)
78
(31%)
89
(36%)

111
(44%)
134
(54%)
129
(52%)

52
(21%)
31
(12%)
26
(10%)

17
(7%)
7
(3%)
6
(2%)

2.94
(พอใช้)
3.13
(ดี)
3.20
(ดี)

6. เสริมสร้างและพัฒนาให้บุ คลากรมีวินัยและปูองกันมิให้
กระทาผิดวินัย
7. เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และปู อ งกั น การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

การสารวจแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) ในครั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะได้ตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1.1 การแต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการควรยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม
อย่างจริงจัง มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพขององค์กร
ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล เปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีส่วนรวมตรวจสอบอย่างแท้จริง
1.2 การรั บ สมัคร คัดเลื อก ควรกาหนดระยะเวลาให้ ชัดเจน โดยกองบริห ารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ ต้องดาเนินการให้มีคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการการคัดเลือก
ในกระบวนการแต่งตั้งและสรรหาทุกขั้นตอน ต้องมีการประกาศอย่างชัดเจน เปิดเผยต่อสาธารณะ
1.3 ควรมี การบรรจุข้ าราชการ พนักงานราชการให้เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจ หน้าที่การ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
1.4 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้าย ควรเปิดเผยและยึดหลักคุณธรรม เสมอภาค
1.5 วางระบบแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะระดั บ ให้ ชั ด เจน ในทุ ก ระดั บ โดยยึ ด หลั ก สมรรถนะ
(Competency) ของผู้ดารงตาแหน่งในแต่ละระดับนั้น ๆ
1.6 การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ เพื่ อเลื่อน/แต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ควรพิ จารณาข้าราชการ
ในสั งกัดของตนเองมากกว่าการรับโอน/ย้ ายมาจากหน่ว ยงานอื่ นหรือหน่วยงานภายนอก เนื่องจากทาให้
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ไม่สามารถรักษาคนดี คนเก่ งเอาไว้ในองค์กรได้ ควรนาระบบคุณธรรม (Merit System) มาใช้เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัด
1.7 กรณีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ควรมีการสรรหาเพื่อทดแทนล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
ในการปฏิบัติงาน
1.8 ควรมีการสารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการลาออก โอนย้าย เกษียณอายุราชการ
ก่อนกาหนด เพื่อเตรียมการวางแผนอัตรากาลังในปีต่อ ๆ ไป
2. ข้อเสนอแนะด้านอัตรากาลังและระบบงาน
2.1 ควรนาระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ชั ด เจน มี ก ารวางแนวทางในการพั ฒ นาความเจริ ญ เติ บ โต และ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของข้าราชการไว้อย่างเป็นระบบ
2.2 ควรมีการวางแผนและกาหนดแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่งสายงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน
2.3 จัดทาสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) ตามสายอาชีพ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ในระบบราชการและการบริหารบุคลากรภาครัฐแนวใหม่
2.4 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทีจ่ ริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาที่มี
ความพร้อม และมีการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมก่อนการดารงตาแหน่ง
2.5 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้ งแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึง
3. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1 สานักงาน ก.พ. ควรสนับสนุ นให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาข้าราชการของตนเองให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน และสานักงาน ก.พ. พัฒนาให้มีสมรรถนะในด้านการบริหารและ
ความมีจริยธรรม คุณธรรม อย่างต่อเนื่อง และรายงานให้หน่วยงานทราบอย่างเป็นระบบ
3.2 ควรมี ก ารฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ บทบาท อ านาจหน้ า ที่ เ ฉพาะต าแหน่ ง และระบบ
การทางานให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในส่วนราชการ
3.3 ควรมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมกับระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ
3.4 ควรมีการฝึกอบรมข้าราชการในแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานเป็นผู้กาหนด
หรือเป็นหลักสูตรของหน่ วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยผู้ที่ไปฝึกอบรมจะต้อง
นามาถ่ายทอดให้กับผู้ร่ว มงานได้รับ รู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง และต้ องมีการติดตาม
ประเมินผลผู้เข้าอบรมด้วย
3.5 ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรให้ครอบคลุมทุกสายอาชีพ เพื่อเลื่อนระดับในตาแหน่ง
ที่สู งขึ้น โดยให้ ความส าคัญกับผู้ ที่มีผ ลงานเป็น ที่ป ระจักษ์ มีอาวุโส และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริง
3.6 ควรนากระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการทางานในปัจจุบันให้มากขึ้น รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรใกล้เกษียณกับบุคลากรรุ่นใหม่
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3.7 พัฒ นาระบบการพัฒนาบุคลากรที่ครบทั้งกระบวนการ โดยเฉพาะการติดตามหลั งการ
ฝึกอบรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งทารายงานสรุปผลการติดตาม
4. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
4.1 การพิจารณาเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนของบุคลากร ควรเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกตาแหน่ง
4.2 วางแนวทางความเชื่อมโยงระหว่างระบบจูงใจ เงินรางวัล ค่าตอบแทน ที่เชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดขององค์กร และมีผลสัมฤทธิ์ที่ยอมรับร่วมกัน สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ควรจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
4.4 ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งอื่น ๆ ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ให้เห็นถึง
ความสาคัญของทุกกลุ่มงานที่มีต่อองค์กรนั้น มีความเท่าเทียมกันทุกกลุ่มงาน
5. ข้อเสนอแนะด้านวินัย
5.1 ควรสร้างการรับรู้ แนะนา ให้บุคลากรทราบถึงกฎระเบียบด้านวินัย และการรักษาวินัย
ต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม และไม่ประพฤติตน
ไปในทางที่ผิดวินัย
6. ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ต่ อ การจั ด ทาแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) (ในภาพรวม)
6.1 ควรมีกระบวนการวางแผนที่ดี มีการบริหารงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้อง
มีการประยุกต์การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ และตาแหน่งหน้าที่การงาน
ของบุคลกรในสานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานประสบผลสาเร็จและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน รวมทั้ง
บุคคลอื่นทั่วไป
6.2 นาแนวคิด HR 4.0 เข้ามาใช้ในหน่วยงานให้มากขึ้น เช่น การปรับตัวของบุคลากรเข้าสู่
Digital workplace การทากิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน Moblie technology การเรียนรู้ผ่าน Social networking,
Social media และ Social learning ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และ
ท้ายที่สุด เปลี่ยนจาก แนวคิด Work - Life Balance สู่ “Weisure Time” (Work + Leisure)

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงานด้าน HR (Gap Analysis)
หาช่องว่างผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบันและอนาคต โดยนาผลสรุปจากการวิเคราะห์ความคาดหวังของหัวหน้าส่วน
ราชการ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารหน่วยงานหลัก ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสารวจ เพื่อให้บุคลากรที่
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เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่า ประเด็นที่คาดหวังมีความสาคัญมากน้อยเพียงใดในระยะ 4 ปีข้างหน้า และ
ในปัจ จุบัน ส่ว นราชการของตนดาเนิน การในประเด็น ต่า ง ๆ ได้ดีเ พีย งใด แล้ว นามาคานวณหาผลต่า ง
ซึ่งแสดงผลอยู่ในภาคผนวก

ขั้ น ตอนที่ 3 ก าหนดประเด็ นกลยุ ทธ์ ด้ านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล (Strategic
Imperatives)
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ การร่วมกันกาหนดประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Imperatives) โดยใช้
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากการวิเคราะห์องค์กร และข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาประกอบกันว่าประเด็น
การบริหารทรัพยากรบุคคลใดมีความสาคัญมากที่สุดต่อความสาเร็จขององค์กรในระยะ 5 ปี แล้วนามากาหนด
เป็นประเด็นกลยุทธ์ใน HR Scorecard ทั้งนี้ ประเด็นกลยุทธ์ที่เป็นข้อบังคับตัด ออกไม่ได้ ได้แก่ ประเด็นที่
รับมาจาก Scorecard ระดับองค์กรในมิติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
ทังนี้ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ได้ให้คะแนนระดับความสาคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัย เพื่อนามาหาค่าเฉลี่ยแสดงระดับความสาคัญของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ช่องว่างผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap)
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อกาหนดประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Imperatives)
1. การพัฒนาระบบสรรหา บรรจุแต่งตั้ง (ข้อ 14, 1.04)
2. การพัฒนาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (ข้อ 12, 0.94) และการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อขึ้นสู่ตาแหน่งระดับสูง (ข้อ 3, 0.72)
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร (ข้อ 6, 0.87)
4. การจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากรัฐจัดให้ (ข้อ 13, 0.83)
5. ข้อ 9,5,11,27 การพัฒนาบุคลากรทุกด้าน (ข้อ 9, 0.76, ข้อ 5, 0.74, ข้อ 11, 0.74, และ ข้อ 27, 0.73)
6. ข้อ 18,21 การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร (ข้อ 18, 0.75 และ ข้อ 21, 0.68)
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการได้ให้คะแนนระดับความสาคัญของปัจจั ยแต่ละปัจจัย เพื่อนามาหาค่าเฉลี่ยแสดง
ระดั บ ความส าคั ญของปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่มีผ ลต่อ การดาเนิน งานด้า นการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ได้ผ ลการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (HRM Internal Environment Scanning)
จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strengths - S)
1. สป.รง. มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานอย่างชัดเจน โดยเป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยแบ่งส่วนราชการ ได้แก่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (3.55)
2. สป.รง. ให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางานและจัดกิจกรรมส่งเสริมมาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี (ตรวจสุขภาพประจาปี) เป็นต้น (3.46)
3. สป.รง. กาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงและมีการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับไว้อย่างชัดเจน โดยมีการดาเนินการตามแผน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (3.45)
4. สป.รง. มีนโยบายที่ชัดเจน ผู้ บริหารและผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพตนเองในด้าน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอนุมัติโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ และการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาร่วมกับองค์กรอื่นตามความเหมาะสม (3.31)
5. สป.รง. กาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และตาม PMQA หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (3.30)
6. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้มีการ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง (3.26)
7. สป.รง. จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) อย่างชัดเจนครอบคลุมทุกสายงาน
(3.25)
8. สป.รง. บริหารงานทรัพยากรบุคคลโดยใช้คณะกรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (3.23)
9. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความมุ่งมั่น มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ ทาให้การดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บรรลุเปูาหมายและประสบ
ความสาเร็จเป็นส่วนใหญ่ (3.11)
จุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Weaknesses - W)
1. บุคลากรบางสายงาน ที่จาเป็นต้องมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีจานวนน้อย
เช่น ด้านการเงิน ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านดิจิทัล ซึ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต (3.43)
2. การเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน/รองรับการเข้าสู่ตาแหน่งบริหารและวิชาการที่สูงขึ้น (Succession Plan)
ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่สามารถเตรียมกาลังคนเพื่อทดแทนตาแหน่งสาคัญดังกล่าวได้ (3.30)
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3. ขาดการหมุนเวียนบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติ (Job Rotation) เพื่อให้เรียนรู้งานและสามารถปฏิบัติงานได้
หลายด้าน ในงานทีร่ ับผิดชอบ (3.25)
4. ขาดการสื่ อ สารและสร้ างความเข้าใจให้ กับบุคลากร เกี่ยวกั บกระบวนการแต่งตั้ ง โยกย้า ย ส่ งผลให้
บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบต่อบางกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรบุคคล และขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติต่อการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น (3.22)
5. งบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่เพียงพอ (3.18)
6. การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร (Needs Assessment) และการวางแผนพัฒนา
บุคลากรยังไม่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความจาเป็น ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการการพัฒนาของบุคลากรส่วนใหญ่ การพัฒนาหลักสูตรจากแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
และการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (3.17)
7. องค์กรขาดการวางแผนอัตรากาลังคนทดแทน และอัตรากาลั งไม่สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน (3.08)
8. บุคลากรขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และคู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
และขาดความต่อเนื่อง (3.08)
9. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ของ สป.รง. บางส่วน เป็นบุคลากรใหม่ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอใน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (3.08)
10. พนักงานราชการส่วนใหญ่ ขาดโอกาสในการบรรจุเป็นข้าราชการ ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
มีอัตราการลาออก โอน ย้ายสูง (High Turnover Rate) ทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และองค์กรต้อง
สรรหาบุคลากรให้ทดแทนตลอดเวลา (3.07)
11. องค์กรขาดการสร้างความรับรู้เกี่ ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น วิสัยทัศน์องค์กร แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า แผนทดแทนตาแหน่งสาคัญ (3.03)
12. องค์กรขาดการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น วิสัยทัศน์องค์กร แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า แผนทดแทนตาแหน่งสาคัญ (3.00)
13. การพัฒนาด้วยวิธีการฝึ กอบรมยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึงบุคลากรส่วนใหญ่ที่ต้องการการพัฒนาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.97)
14. เครื่องมืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานด้าน HR เก่าและล้าสมัย โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ (2.93)
15. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปเรียนรู้
และเข้าถึงได้ (2.93)
16. ขาดการพั ฒ นาหลั ก สู ตรที่เ หมาะสมและตรงกับ ความต้ องการในการฝึ ก อบรมและพัฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรตามสายงาน (Functional Competency) อย่างเป็นรูปธรรม (2.82)
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning)
โอกาสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Opportunities - O)
1. ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บุคลากร Generation – Y, Z เริ่มเข้าสู่ระบบราชการมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
มีกรอบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน ทาให้เกิด Generation Gap ในระบบราชการ
และองค์กรภาครัฐ ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานต้องตระหนักและหาวิธีการแก้ปัญหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลตรงกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรทุกระดับ
ทุกช่วงวัย (3.47)
2. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาการปฏิบัติงาน 3A ได้แก่
Agenda Based, Area Based, และ Administration Based ส่งผลให้ สป.รง. ต้องดาเนินการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.รง. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้อย่างเป็น
รูปธรรม (3.45)
3. ความก้าวหน้าด้าน IT และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรภาครัฐ สามารถช่วยลดภาระงานและเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย เช่น การใช้หมายเลขบัตรประชาชนช่วยลดขั้นตอน
การรับบริการ การมีระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(ระบบ DPIS) และหลักสูตร e-learning ของสานักงาน ก.พ. (3.38)
4. นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม นโยบายและ
แนวคิดระบบราชการ 4.0 ทาให้ ทุกส่ ว นราชการต้องเร่งสนองตอบนโยบายดังกล่ าว ด้ว ยการพั ฒ นา
บุ ค ลากรด้ านการคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ การบริ ห ารนวั ต กรรม การใช้ เ ทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เพื่ อให้ บ ริ ก าร
ประชาชน (3.38)
5. การปรับเปลี่ยนบทบาทและการกระจายอานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจากสานักงาน ก.พ.
มายังส่วนราชการมากขึ้น ทาให้การบริหารงานด้าน HR ของส่วนราชการมีความสะดวกและคล่องตัวมาก
ขึ้น (3.35)
6. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ในทุกมิติและทุกช่วงวัย รวมทั้งในส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ มีวินัย รักการ
เรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองอย่ างต่อเนื่ องในด้านต่าง ๆ ทาให้ บุคลากรสามารถพัฒ นาทักษะต่าง ๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ได้ ตลอดจนทุกองค์กรภาครัฐต่างให้
ความสาคัญกับการอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบมากขึ้น (3.33)
7. เครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านแรงงาน เป็นโอกาสให้ข้าราชการ
ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรี และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(3.30)
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8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้องค์กรสามารถนามาปรับใช้ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ เช่น การจัดทาฐานข้อมูลด้านทรั พยากรบุคคล
(HRIS/DPIS) การเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทาง การพัฒนาตนเองตามความต้องการ การ
พัฒนาหลักสูตร e-learning หลักสูตร Mobile Application และการสืบค้นองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น
(3.30)
9. ภาครัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการบริหารงานด้าน HR ในทุกส่วนราชการ เช่น เรื่องวินัย การเสริมสร้าง
จริยธรรม ทาให้ทุกส่วนราชการรวมทั้ง สป.รง. ต้องดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กาหนด (3.28)
10. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ทาให้การปฏิบัติงานสะดวก
และคล่องตัวมากขึ้น และมีหลักเกณฑ์รองรับการปฏิบัติที่ชัดเจน (3.17)
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Threats - T)
1. สังคมผู้สูงอายุ การเกษียณอายุราชการจานวนมากในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ประมาณร้อยละ
25 ส่ งผลต่อการขาดอัตรากาลั งที่มีป ระสบการณ์สู งในการบริหารและปฏิบัติงานลดลงอย่ างต่อเนื่อง
ในขณะที่ขาดการเตรียมกาลังคนทดแทนอัตรากาลังที่ออกจากองค์กร (3.48)
2. การเมือง และระบบอุปถัมภ์ ทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลถูกแทรกแซง (3.42)
3. กฎ ระเบี ย บของ สานั ก งาน ก.พ. ยั ง ไม่ ชั ด เจน ไม่ ส อดคล้ อ งต่ อ สภาพการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ในส่วนราชการต่าง ๆ ในปัจจุบัน (3.28)
4. อัตราค่าตอบแทน (ในบางตาแหน่งหรือตามวิชาชีพเฉพาะ) ของบุคลากรในภาคธุรกิจสูงกว่าภาครัฐ เช่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ด้านการบัญชีและการเงิน ไม่สร้างจูงใจให้บุคลากรรุ่นใหม่ เข้าสู่ระบบ
ราชการ (3.23)
5. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ ต้องการทางานอิสระ มี่ชอบการทางานในองค์กรโดยเฉพาะภาครัฐ ทาให้การสรรหา
บุคลากรมีความยากมากขึ้น (3.23)
6. ค่านิยมของสังคมให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากขึ้นกว่าคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนเน้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
มากกว่าการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
(3.22)
7. ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาด้าน HRM
ในระบบราชการที่ชัดเจน ทาให้ส่วนราชการไม่สามารถดาเนินงานให้เกิดประสิทธิผลได้ เช่น การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ระบบสมรรถนะ ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น (3.18)
8. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่เทคโนโลยีดิจิทัล ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้บุคลากรไม่สามารถ
ปรับตัวและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (3.17)
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จากผลการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมองค์ กรด้านการบริ หารทรัพยากรบุ คคล และการวิเคราะห์ ส่ วนต่ าง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทาให้สามารถกาหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategic Imperatives) และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นกลยุทธ์
โดยการหาค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรทุ กระดั บให้ มีสมรรถนะที่ จ าเป็ นด้ วยวิ ธีการที่หลากหลาย (สอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 และ 2.4)
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน (สอดคล้ องกั บแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.6 )
3. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร
4. การให้ความสาคัญกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปูองกันการกระทาผิดวินัย
5. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

ขั้นตอนที่ 4 กาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Critical
Success Factors)
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้วิเคราะห์หาเหตุปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors) ที่จะนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ โดยนารายการประเด็นกลยุทธ์มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบมาตรฐานความสาเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติที่สานักงาน ก.พ. กาหนด โดยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะทาให้เกิดอะไร
ขึ้นบ้าง (Doables) หรือจะส่งผลผลิตอะไร (Deliverables) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการต้องการ และ
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลต่อกันได้อย่างไร ภายใต้กรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติได้แก่
1. มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. มิติด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. มิติด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ในการวิเคราะห์ปัจจัยหลั กแห่ งความสาเร็จ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคนิค Force Field
Analysis และแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) และสามารถกาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ หรือเปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ได้ ดังต่อไปนี้
1. การพั ฒนาบุ คลากรทุ กระดั บให้ มี สมรรถนะที่ จ าเป็ นด้ วยวิ ธี การที่ หลากหลาย (สอดคล้ องกั บ
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 และ 2.4)
 วางระบบการพั ฒนาสมรรถนะบุ คลากรเชิ งกลยุ ทธ์ อย่ างเป็ นรู ปธรรม (แผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาฯ, แผนพัฒนารายบุคคล)
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2.

3.

4.

5.
6.

 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ (กิจกรรมการจัดการความรู้, การถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่น, การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน)
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (การเรียนรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์, คลังความรู้และเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน (สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.6 )
 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร
การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร
 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญให้ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
เปูาหมาย
 สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ
การให้ความสาคัญกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปูองกันการกระทาผิดวินัย
 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ
 ดาเนินมาตรการปูองกันการกระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 พัฒนาการสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่บุคลากรอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
การเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
 ดาเนินมาตรการเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรอย่างจริงจัง

ขั้นตอนที่ 5 กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จทั้งหมดที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ หรือ
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานต้องดาเนินการให้สาเร็จเพื่อบรรลุผลตามประเด็นกลยุทธ์
ทั้งหมดในระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2565) คณะทางานและที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้นาปัจจัยหลัก
แห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors - CSFs) หรือ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุกรายการ แต่ละรายการมากาหนด
รายการตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักที่สาคัญ (Key Performance Indicators – KPIs) เพื่อเป็นกรอบในการวัดผล
การดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรากฏปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จทั้งสิ้น 13 ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
และ 16 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก ในระยะเวลา 5 ปี เมื่อได้จัดสรรปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ หรือเปูาประสงค์
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เชิงกลยุทธ์ ลงในกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติแล้ว ได้ใส่หมายเลขกากับปัจจัยหลัก
แห่งความสาเร็จ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทุกรายการ (ปรากฏรายการ ตามตารางที่ 9 และตารางที่ 10 ตามลาดับ)
ตารางที่ 9 แสดงจานวนปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
ในมิติตามกรอบการประเมิน 5 มิติ
มิติตามกรอบการประเมิน 5 มิติ

มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
มิติด้านประสิทธิภาพ
มิติด้านประสิทธิผล
มิติด้านความพร้อมรับผิด
มิติด้านคุณภาพชีวิต
รวม

จานวนปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ

จานวนตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน

2 CSFs
3 CSFs
2 CSFs
4 CSFs
2 CSFs
13 CSFs

2 KPIs
4 KPIs
3 KPIs
5 KPIs
2 KPIs
16 KPIs

ตารางที่ 10 แสดงปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมิติกรอบมาตรฐานการประเมินผล
มิติที่ 1 มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
CSF1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกล KPI 1 ระดั บความส าเร็ จในการจั ดท า/ทบทวนแผนกลยุ ทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
CSF2 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ KPI 2 จ านวนต าแหน่ งเปู าหมายที่ มี การจั ดท าแผนสื บทอด
ตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญให้ครอบคลุม
สาคัญให้ครอบคลุมทุกตาแหน่งเปูาหมาย

มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF3 สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง KPI 3 จานวนตาแหน่ง/สายงานที่มีการจัดทาแผนการพั ฒนา
ความก้าวหน้าสายอาชีพ
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Training
Roadmap)
CSF4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ KPI 4 จานวนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการ
และการจัดการความรู้
เรียนรู้สาหรับบุคลากร สป.รง.
KPI 5 จานวนของบุคลากรที่เข้ารับการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
CSF5 พัฒนาการสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล KPI 6 จานวนของบุคลากรที่เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และ
เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากร
องค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่ในองค์กร
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
อย่างทัว่ ถึง
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ตารางที่ 10 แสดงปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมิติกรอบมาตรฐานการประเมินผล (ต่อ)
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพื่อ KPI 7 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานอย่ างมื ออาชี พด้ วย
วิธีการที่หลากหลาย
KPI 8 จานวนรูปแบบ/วิ ธีการพัฒนาบุคลากรที่นามาใช้อย่าง
หลากหลาย
CSF7

ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

KPI 9 จานวนองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกั บประเด็ น
ยุทธศาสตร์

มิติที่ 4 มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF8 ปลู กฝั งจิ ตส านึ กบุคลากรอย่ างต่ อเนื่ อง ให้ ยึ ดมั่ นใน KPI 10 จานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังจิตสานึกบุคลากร
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ปฏิบัติราชการ
จรรยาบรรณ และมี จิ ตบริ การในการปฏิ บั ติ ราชการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
CSF9 ดาเนินมาตรการปูองกันการกระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง

KPI 11 จ านวนบุ คลากรที่ ได้ รั บการเสริ มสร้ างให้ มี วิ นั ยและ
ปูองกันไม่ให้กระทาความผิด

CSF10 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ KPI 12 จานวนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง
ทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน
KPI 13 จานวนครั้งในการอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ าอบรมเพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
CSF11 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริต KPI 14 จานวนกระบวนงานที่ได้รับประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
และประพฤติมิชอบ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มิติที่ 5 มิติด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
CSF12 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างต่อเนื่อง KPI 15 จ านวนโครงการ/กิ จกรรมการจั ดสวั สดิ การ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ที่ นอกเหนื อจากรั ฐจั ดให้ และด าเนิ นการส าเร็ จตาม
เปูาหมาย
CSF13 ด าเนิ นมาตรการเสริ มสร้ างความรั กความผู กพั นใน KPI 16 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อความรักความผูกพัน
องค์กรอย่างจริงจัง
ในองค์กร
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มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
• วางระบบการบริห ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกล
ยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม
• จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่
สาคั ให้ครอบคลุมทุกตาแหน่งเป้าหมาย

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางาน
• จัด สวัสดิ การที่น อกเหนือ จากที่รัฐ จัด ให้อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากร
• ดาเนินมาตรการเสริมสร้างความรักความผูกพัน
ในองค์กรอย่างจริงจัง

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
• สร้า งและพั ฒนาระบบการพัฒ นาบุค ลากรตามเส้น ทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนั บสนุน การเรียนรู้
และการจัดการความรู้
• พัฒนาการสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง

ประเดน
ยุทธ าสตร์
ด้าน HRM

มิติที่ 3 ประสิท ธิผลของการบริห ารทรัพยากร
บุคคล
• ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี
ส ม ร ร ถ นะ เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กา ร
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย
• ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้าน HR
• ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติ ราชการ
• ดาเนินมาตรการปองกันการกระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง
• ดาเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
• วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพที่ 16 ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – 2565

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่กาหนดให้แก่ CSFs แต่ละตัว จะต้องเป็น “หน่วยวัด” ที่สามารถใช้ติดตามและวัดประเมิน
ความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของ CSFs ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถกาหนดตัวชี้วัดให้วัดหรือประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในข้อต่อไปนี้
ตัวอย่าง CSF พัฒนาภาวะผู้นาในตาแหน่งบังคับบัญชา
1. วัดผลสาเร็ จของ CSF คือ ถ้าทาส าเร็จแล้ ว จะมีผลผลิ ตอะไรออกมา เช่น ร้อยละของข้าราชการ
ในตาแหน่ งบังคับบั ญชาที่ผ่ านโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้ นาแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action
Learning)
2. วัดผลที่ตามมาของความสาเร็จของ CSF คือ หลังจากทาสาเร็จแล้ว จะส่งผลอะไรให้แก่องค์กรหรือผู้อื่น
เช่น ร้อยละของความพึงพอใจในงานของข้าราชการ ในด้านภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา
3. วัดกระบวนการดาเนินการของ CSF คือ มีการดาเนินการ CSF นี้จริง (KPI รูปแบบนี้ เหมาะที่จะใช้แทน
ตัวชี้วัดที่มักใช้กันอยู่ กล่าวคือ มีแผน... มีการประชุม...) เช่น ร้อยละของข้าราชการในตาแหน่งบังคับบัญชา
ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้นา
ข้อควรระวัง ในการกาหนดตัวชี้วัดสาหรับ CSFs แต่ละตัว คือ
1. ต้องนา CSFs ที่อยู่ในแผนที่กลยุทธ์มากาหนดตัวชี้วัด ไม่ควรตั้งตัวชี้วัดขึ้นก่อน โดยการเลือกจากหนังสือ
หรือเลียนแบบจากองค์กรอื่น โดยที่ไม่ได้คานึงว่า องค์กรของเราต้องการให้เกิดอะไรขึ้น หรือเกิดผลและเหตุ
อะไรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ควรเลือกใช้ หรือกาหนดตัวชี้วัดที่ไม่สร้างความยุ่งยากหรือมีความเป็นไปได้ในการเก็บและประมวลผล
ข้อมูล มิฉะนั้น ภาระด้านการวัดประเมินจะหนักเกินกว่าภาระของการดาเนินการให้ CSF ดังกล่าวเกิดขึ้น
จริง (ซึ่งเป็นเจตจานงที่แท้จริงของเทคนิค Balanced Scorecard กล่าวคือ กลยุทธ์ได้รับการนาไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างแท้จริง)
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3. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัด เพราะจะใช้ในการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของตัว
ผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้รวมถึงความมีส่วนร่วมคิด ร่วมกาหนดค่าเปูาหมาย (Target) ด้วย

ขั้นตอนที่ 6 สารวจข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้คัดเลือกปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่จะดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ได้น าตัวชี้วัดผลการดาเนิ นงานหลั กมาดาเนิ นการส ารวจข้ อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อเป็นฐานในการกาหนดค่าเปูาหมาย (Baseline Data) ของตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลแต่ละตัว และได้ร่วมกันกาหนดค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว พร้อมทั้งกาหนดตัวเลขน้าหนักของตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน (KPIs) ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (CSFs) และแต่ละมิติ เพื่อการคานวณคะแนนความสาเร็จในภาพรวม
ของกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ (HR Scorecard) จากการดาเนินการตามขั้นตอน
ที่ 5 และ 6 ปรากฏรายละเอียดตาม HR Scorecard Template ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รายปีงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 7 ตั้งเป้าหมาย แผนงานรองรับ และเป้าหมายลดหลั่น
คณะทางาน และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันตรวจสอบตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก และ
การกาหนดน้าหนักของ KPIs และ CSFs และมิติแต่ละมิติในแต่ละปีงบประมาณอีกครั้งหนี่ง หลังจากนั้นจึงร่วมกัน
กาหนดระดับค่าเปูาหมาย (Target) ของผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานต้องการ เป็นตัวเลขสาหรับผลการดาเนินงานแต่ละตัว
ขั้นตอนสุดท้าย แต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้ร่วมกันกาหนดแผนงานรองรับ (Initiatives/Action Plan) ได้แก่โครงการหรืองาน ซึ่งสามารถทาให้เปูาหมาย
ที่ตั้งไว้บรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน โดยเลือกเฉพาะโครงการที่สาคัญและมีผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดค่าเปูาหมายเป็นตัวเลขสาหรับตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักแต่ละตัวลงใน HR Scorecard
Template โดยตั้งเป็นระดับต่างๆ ของการบรรลุเปูาหมาย (Target Level) ระดับคะแนน 1 ถึง 5 คะแนน
โดยเปูาหมายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Scorecard ระดับองค์กร
2. ระบุสิ่ งที่ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายในรูปของโครงการ หรืองาน โดยระบุเปูาหมาย กิจกรรม
และขั้นตอน ผลผลิต ระยะเวลา และผู้ รับผิดชอบของโครงการ หรื องานแต่ ละรายการ ตามเอกสาร
แผนปฏิบัติการในแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แนบ

วิธีการกาหนดตัวเลขเป้าหมาย (Target) ที่ได้ผล
ตัวเลขเปูาหมายที่กาหนดให้แก่ตัวชี้วัดแต่ละตัว จะต้องแสดงเป็นผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ โดยกาหนด
เป็นระดับของความสาเร็จ (Target Levels) เพื่อความจูงใจในการปฏิบัติงาน การกาหนดตัวเลขเปูาหมาย ต้องคานึงถึง
ปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ตัวชี้วัดดังกล่าว ที่ตัวเลขเปูาหมายนั้นสังกัดอยู่ เป็นตัว “เหตุ”นาไปสู่“ผล” ของตัวชี้วัดตัวอื่นใน Scorecard
ระดับองค์กรหรือไม่ หากใช่ ต้องกาหนดตัวเลขเปูาหมายให้สอดคล้องกัน ระหว่างตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ
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กับตัวชี้วัดที่เป็นผล เช่น Scorecard ระดับองค์กร กาหนดตัวชี้วัดและตัวเลขเปูาหมายว่าร้อยละ
ของเงินงบประมาณในการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับจานวนงบประมาณทั้งหมด = 3 % เพราะฉะนั้น
HR Scorecard ควรกาหนดตัวชี้วัดและเลขเปูาหมายสาหรับ CSF ข้าราชการได้รับการฝึกอบรม
โดยทั่วถึงให้สอดคล้องกัน โดยกาหนดว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการฝึ กอบรมของข้าราชการ
รายบุคคล = เปูาหมายอยู่ที่ 4,000 บาท (ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งองค์กรแล้ว จะมีค่าประมาณ 3%
ของงบประมาณทั้งหมด) เป็นต้น
2. ตัวเลขเดิมของผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน (ค่า Baseline) อยู่ที่เท่าไร ต้องใช้เป็นขั้นต่าในการกาหนด
ตั ว เลขเปู า หมายของตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะตั ว เช่ น ร้ อ ยละของข้ า ราชการในกรมฯ ที่ มี ร ายงานผล
การประเมินสมรรถนะรายบุคคลจากการประเมินแบบรอบด้าน มีตัวเลข Baseline เมื่อปีที่แล้ว
หรือในปัจจุบันอยู่ที่ 20% ตัวเลขเปูาหมายของ Scorecard ปีนี้ ควรสูงกว่า 20% ขึ้นไป ตามเจตจานง
ของ CSF ที่ตัวชี้วัดนี้สังกัดอยู่ หากไม่มีข้อมูล Baseline ให้เขียนลงใน Scorecard Template
ว่า Unknown หรือ ไม่มีข้อมูล (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ในกรณีที่ CSFs ดังกล่าว เป็นวิธีปฏิบัติทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบใหม่ที่ส่วนราชการไม่เคยปฏิบัติมาก่อน เช่น CSFs ที่เกี่ยวข้องกับรายการ
สมรรถนะ และการบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
3. ต้องกาหนดระดับของตัวเลขเปูาหมายให้จูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักว่า ต้องแสดงความคาดหวัง
ทางผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่าผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี คือเท่าไร ผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้
คือเท่าไร ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม คือเท่าไร เช่น ต่ากว่าเปูาหมายมาก (ระดับ 1) = 20%
ต่ากว่าเปูาหมาย (ระดับ 2) = 25% บรรลุเปูาหมาย (ระดับ 3) = 30% เกินกว่าเปูาหมาย (ระดับ 4)
= 35% และผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5) = 40% เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปรารถนา
จะมีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมและได้คะแนนสูง ทาให้เกิดความพยายามและลงมือปฏิบัติ
CSFs ที่กาหนดไว้ใน Scorecard ให้สาเร็จผลตามเจตจานง
4. ตัวเลขเปูาหมายต้องไม่สูงจนเกินกว่าจะทาได้จริง และไม่ต่าจนไม่จูงใจให้เกิดความพยายาม

การต่อรองตัวเลขเป้าหมาย (Target)
ในระหว่างการจัดทา HR Scorecard จะปรากฏกระบวนการต่อรองตัวชี้วัดและตัวเลขเปูาหมายอยู่ตลอดเวลา
แม้กระทั่งในระหว่างคณะทางานด้วยกันเองเพราะแต่ละคนต่างก็คิดถึงประโยชน์และส่วนได้เสียที่หน่วยงานตนเอง
จะต้องได้รับหรือรับผิดชอบ จึงมีข้อแนะนา ดังนี้
1. พยายามให้ ทุ กคนมุ่ งผลสั มฤทธิ์ ที่ องค์ กรต้ องการเป็ นหลั ก เหนื อผลประโยชน์ ของหน่ วยงานตน
ตัวเลขเปูาหมายทาง HR ที่เป็นเหตุกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดระดับองค์กร เป็นตัวเลข
เปูาหมายที่ต่อรองไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด (เพราะมีการเซ็นรับคารับรองการปฏิบัติราชการไปแล้ว)
2. เปิ ดโอกาสให้ผู้ รั บผิ ดชอบ หรื อหน่ วยงานที่ รับผิดชอบตั วชี้วั ดดั งกล่าว ได้ก าหนดตัวเลขเปู าหมาย
ขึ้ นมาด้ ว ยตนเองก่ อน แล้ วเสนอต่ อที่ ประชุ มในคณะท างาน รวมทั้ งมี การน าเสนอขออนุ มั ติ
ตัวเลขเปูาหมายใน HR Scorecard ต่อผู้บริหารระดับสูง
3. เมื่อเกิ ดการตั้ งตั วเลขเปู าหมายที่สู งเกิ นไป หรื อต่าเกินไป ผู้ นาการประชุ มหรื อที่ ปรึ กษาต้องเตือน
ให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทันที
4. คณะทางานที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องกล้าตัดสินใจ และแสดงท่าที
ให้ชัดเจน เมื่อเกิดความไม่แน่นอนหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องตัวเลขเปูาหมาย ทั้งนี้ หมายถึงความกล้า
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ในการยืนยันตัวเลขเปูาหมายของตัวชี้วัดบางตัว ที่ต้องคงระดับสูงมากไว้ด้วย แม้ผู้ปฏิบัติงานจะ
ไม่เห็นด้วยก็ตาม
5. การช่วยกันคิดและอธิบายถึงวิธีการในทางปฏิบัติ ที่จะทาให้ตัวเลขเปูาหมายที่สูงเป็นจริงได้ จะ
ช่วยทา ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวเลขเปูาหมายดังกล่าว เปิดใจยอมรับต่อตัวเลขเปูาหมาย
มากยิ่งขึ้น
ท้ายที่สุด จะเป็นการกาหนดตัวเลขน้าหนักของตัวชี้วัด CSF และมิติแต่ละตัว เพื่อการคานวณคะแนน
ความสาเร็จในภาพรวมของ HR Scorecard ด้วย อีกทั้งยังต้องกาหนดผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพของตัวชี้วัด
หรือ CSF แต่ละตัวให้ชัดเจน โดยสามารถระบุได้ทั้งในลักษณะชื่อผู้ปฏิบัติงานหรือชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความชัดเจน ในการลดหลั่นเปูาหมายลงสู่เปูาหมายผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป
จากนั้นจึงนาไปสู่การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน จากนั้น จึงนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล และจัด ทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

58

บทที่ 4
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)
“บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพมุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions)
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ
4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัยและปูองกันมิให้กระทาผิดวินัย และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความสมดุลระหว่างการทางาน ครอบครัว และ
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่จาเป็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร
การให้ความสาคัญกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทาผิดวินัย
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

59

ภาพที่ 17 แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2565

CSF1 วางระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม

มิติที่ 1 ด้านความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ์

คุณภาพชีวิตการทางาน

CSF13 ดาเนินมาตรการ
เสริมสร้างความรักความผูกพัน
ในองค์กรอย่างจริงจัง
มิติที่ 5 ด้าน
คุณภาพชีวติ

มิติที่ 2 ด้าน
ประสิทธิภาพ

CSF4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเท
สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้

CSF2 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการทีส่ าคัญให้ครอบคลุม
ทุกตาแหน่งเป้าหมาย

CSF12 จัดสวัสดิการที่
นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร

CSF3 สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ

1. การพั ฒนาบุ ค ลากรทุ กระดั บ ให้ มี ส มรรถนะที่
จาเป็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
3. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากรในองค์กร
4. การให้ความสาคั กับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการกระทาผิดวินัย
5. การสื่ อ สารเพื่ อสร้ า งความเข้า ใจแก่ บุ ค ลากร
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
CSF9 ดาเนินมาตรการป้องกันการ
กระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง

CSF8 ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมี
จิตบริการในการปฏิบตั ิราชการ

มิติที่ 4 ด้านความ
พร้อมรับผิด

CSF5 พัฒนาการสื่อสารงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

CSF6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย

มิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิผล

CSF7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ

CSF10 ดาเนินมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างต่อเนื่อง

CSF11 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ตารางแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ตารางที่ 11 แสดงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2565
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

เลขฐาน

ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ

2562 2563 2564 2565
มิติที่ 1 มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

CSF1 วางระบบการบริหารและพัฒนา KPI 1 ระดับความสาเร็ จในการจัดทา/
ทรั พยากรบุ คคลเชิ งกลยุ ทธ์ อย่ างเป็ น ทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห าร
รูปธรรม
ทรั พยากรบุ คคล/แผนกลยุ ทธ์ การพั ฒนา
ทรั พยากรบุ คคล และแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปี
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทา/ทบทวนแผนฯ
ประชุ ม ก าหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน

5

5

5

5

5

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 โครงการจั ดท า/ทบทวนแผนกลยุ ทธ์ ด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

อบ. กบค.
พบ. กบค.

 โครงการจัดทา/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ

2. วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ านการบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จาเป็น เพื่อ
นามาจัดทาร่างแผนฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาร่างแผนฯ
4. เสนอร่างแผนฯ แก่คณะทางาน เพื่อขอ
ความเห็ น และปรั บ ปรุ ง ร่ า งแผนฯ
ให้สมบูรณ์
5. ประกาศใช้ และก ากั บ ติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

62

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

CSF2 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการ KPI 2 จานวนตาแหน่งเปูาหมายที่มีการ
บริหารและวิชาการที่สาคัญให้ครอบคลุม จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหาร
ทุกตาแหน่งเปูาหมาย
และวิชาการทีส่ าคัญให้ครอบคลุม

เลขฐาน

1

ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ
2562

2563

1

1

2564 2565

1

1

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 โครงการจั ดท าแผนสื บทอดต าแหน่ งทางการ
บริ หารและวิ ชาการที่ ส าคั ญให้ ครอบคลุ มทุ ก
ตาแหน่งเปูาหมาย

สบ. กบค.

 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพสาหรับสายงานหลัก

พบ. กบค.

มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF3 สร้างและพั ฒนาระบบการพัฒนา KPI 3 จ านวนต าแหน่ ง/สายงานที่มี การ
บุ คลากรตามเส้ นทางความก้ าวหน้ า จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
สายอาชีพ
ความก้ าวหน้ าสายอาชี พ
(Training
Roadmap)

N/A

CSF4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ KPI 4 จานวนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ และการจั ดการ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้สาหรับบุคลากร
ความรู้
สป.รง.

N/A

KPI 5 จานวนครั้งของการเข้ารับการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์

N/A

KPI 6 จานวนของบุคลากรที่เข้าถึงและรับรู้
ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่ ในองค์กรอย่าง
ทั่วถึง

N/A

CSF5 พัฒนาการสื่ อสารงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง

-

-

3

3

 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้ าวหน้ า สายอาชี พ ส าหรั บสายงาน
สนับสนุน

2

200
720

3

250
720

3

280
720

3

 กิ จกรรมจั ดท าสื่ อการเรี ยนรู้ อิ เล็ กทรอนิ กส์
สาหรับบุคลากร สป.รง.

พบ. กบค.

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ (KM) สป.รง.

ศทส.

300  การติดตามผลการเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

720

 การเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ าวสาร ด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ กพบ.

พบ. กบค.
ศทส.
กบค.
(ทุกกลุ่มงาน)

• การแต่งตั้งโยกย้าย
• การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
• ด้านสวัสดิการ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

63

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

เลขฐาน

ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ
2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

• ด้านพัฒนาบุคลากร
• ด้านวินัย

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF6 ส่งเสริมและพั ฒนาบุคลากรทุ ก KPI 7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่าง
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการ มืออาชีพ
ที่หลากหลาย

N/A

10

10

10

10  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร (หลักสูตร

พบ. กบค.

ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง/การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานภายนอก)

 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความรู้
ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลง (การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
การฝึ กอบรมพั ฒนาข้ าราชการทุ กระดั บ เช่ น
ระดั บปฏิ บั ติ การ/ปฏิ บั ติ งาน ช านาญการ/
ชานาญงาน ฯลฯ)
 โครงกา รพั ฒนา ทั กษะ บุ คล ากรด้ า น
ภาษาต่างประเทศ

KPI 8 จานวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากร
ที่น ามาใช้ อย่ างหลากหลาย เช่น สอนงาน
พี่ เลี้ ยง เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เนื่ องจากการ
ฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายสูง
CSF7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร KPI 9 จ านวนองค์ ความรู้ ที่ จ าเป็ นและ
อย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

1

2

2

3

3

 กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การพั ฒนาบุ คลากรด้ ว ย
รูปแบบ/วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย

พบ. กบค.

3

3

3

3

3

 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

พบ. กบค.

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

64

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ

CSF8 ปลูกฝังจิตสานึกบุ คลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และมี จิ ตบริ การในการ
ปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

เลขฐาน

ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ

2562 2563 2564 2565
มิติที่ 4 มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

KPI 10 จ านวนโครงการ/กิ จกรรม เพื่ อ N/A
ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และมี จิ ตบริ ก ารในการปฏิ บั ติ ราชการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

3

3

3

3

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติ
ศาสนกิจ

ศปท.

 โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
300

300

300

300  กิจกรรมเสริมสร้างบุคลากรให้มีวินัยและปูองกัน
ไม่ให้กระทาความผิดวินยั

CSF9 ดาเนินมาตรการปูองกันการกระทา KPI 11 จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ผิดวินัยอย่างจริงจัง
เสริมสร้างให้มีวินัยและปูองกันไม่ให้
กระทาความผิด

N/A

CSF10 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริต KPI 12 จ านวนบุ คลากรของหน่ วยงาน
และประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
ในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน
ที่ เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพการทางาน

N/A

KPI 13 จ านวนครั้ งในการอบรมหรื อ
ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และองค์ ความรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ ด้ านการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

N/A

2

2

2

2

CSF11 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อ KPI 14 จานวนกระบวนงานที่ได้รับประเมิน
การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ ยงเพื่ อการปู องกั นการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

N/A

2

2

2

2

วน. กบค.

 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางในการเสริมสร้าง
วินัย กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการกระทาผิดวินัย
และการลงโทษผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

30

35

40

45

 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานเพื่อ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 โครงการพั ฒนาสมรรถนะและองค์ ความรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์ ด้ านการปู องกั นการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากร

 โครงการสร้างความรับรู้เพื่อการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงกระบวนงานเพื่อการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศปท.

ศปท.

ศปท.

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

เลขฐาน

ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ

2562 2563 2564 2565
มิติที่ 5 มิติด้านคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน

CSF12 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐ KPI 15 จานวนโครงการ/กิจกรรมการจัด
จั ดให้ อย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ เสริ มสร้ า ง สวั สดิ การที่ นอกเหนื อจากรั ฐจั ดให้ และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
ดาเนินการสาเร็จตามเปูาหมาย

1

CSF13 ดาเนินมาตรการเสริมสร้างความ KPI 16 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
รักความผูกพันในองค์กรอย่างจริงจัง
ต่อความรักความผูกพันในองค์กร

N/A

2

2

2

2

โครงการ/กิจกรรม

 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

ผู้รับผิดชอบ

บส. กบค.

 โครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุข
ภาวะ (Happy 8)

65

70

75

80  โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

บส. กบค.

(ถักทอสายใย กีฬาสัมพันธ์ ล้อมรั้วด้วยรัก)

 กิจกรรมสร้างสุขให้กับองค์กร

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ตารางที่ 12 แสดงตารางตัวอย่าง HR Scorecard Template ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ.......................
วิสัยทัศน์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
“ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้ าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้
ระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี

1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม CSF8 ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
CSF2 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญให้ครอบคลุม และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ
CSF9 ดาเนินมาตรการปูองกันการกระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง
พันธกิจสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทุกตาแหน่งเปูาหมาย
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลง CSF3 สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ CSF10 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเป็น แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ เพื่ อ ผลสัมฤทธิ์ข องกระทรวง CSF4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้
CSF11 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แรงงาน
CSF5 พัฒนาการสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการรับรู้และ CSF12 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวงแรงงาน จั ด สรรและบริ ห าร ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ของบุคลากร
ทรั พ ยากรของกระทรวงแรงงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด คุ้ ม ค่ า และมุ่ ง
CSF6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ CSF13 ดาเนินมาตรการเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรอย่างจริงจัง
ผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กากั บ เร่งรัด ติดตาม และประเมิ นผล การตรวจราชการกระทรวง และรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้ งประสานการปฏิ บั ติงานของส่ว นราชการในสั งกั ด CSF7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
กระทรวงแรงงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ
และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง
และรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน
มิติ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์)

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

CSF1

มิติที่ 2
ด้านประสิทธิภาพ

CSF3 สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนา KPI 3 จานวนตาแหน่ง/สายงานที่มีการจัดทา

เลขฐาน

ระดับเป้าหมาย

1

2

3

น้าหนัก

4

5

KPIs

CSFs

ผู้รับผิดชอบ
มิติ

วางระบบการบริ หารและพัฒนา KPI 1 ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวน
ทรั พยากรบุ คคลเชิ งกลยุ ทธ์ อย่ างเป็ น แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผน
รูปธรรม
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
CSF2 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการ KPI 2 จานวนตาแหน่งเปูาหมายที่มีการจัดทา
บริหารและวิชาการที่ส าคัญให้ครอบคลุ ม แผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการ
ที่สาคัญให้ครอบคลุม
ทุกตาแหน่งเปูาหมาย
บุ คลากรตามเส้ นทางความก้ าวหน้ าสาย แผนการพั ฒนาบุ คลากรตามเส้ นทาง
อาชีพ
ความก้ าว หน้ าสาย อ าชี พ ( Training
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)
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มิติ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์)

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

เลขฐาน

ระดับเป้าหมาย

1

CSF4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Roadmap)
KPI 4 จานวนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรูส้ าหรับบุคลากร สป.รง.

2

3

น้าหนัก

4

5

KPIs

CSFs

ผู้รับผิดชอบ
มิติ

KPI 5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์

CSF5 พั ฒนาการสื่ อสารงานด้ านการ KPI 6

มิติที่ 3
ด้านประสิทธิผล

บริหารทรั พยากรบุคคลเพื่อสร้ างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
CSF6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าถึงและรับรู้
ข้ อมู ล ข่ าวสาร และองค์ ความรู้ ด้ านบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่ในองค์กรอย่างทั่วถึง

KPI 7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานอย่ างมื อ
อาชีพ

KPI 8 จานวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากร
ที่นามาใช้อย่างหลากหลาย ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ

CSF7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร KPI 9 จานวนองค์ความรูท้ ี่จาเป็นและสอดคล้อง
มิติที่ 4
ด้านความพร้อมรับผิด

อย่างเป็นระบบ
CSF8 ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่ อง ให้ ยึดมั่ นในคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติ
ราชการ
CSF9 ดาเนินมาตรการปูองกันการกระทา
ผิดวินัยอย่างจริงจัง
CSF10 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์
KPI 10 จานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
จิ ตส านึ กบุ คลากรอย่ างต่ อเนื่ อง ให้ ยึ ดมั่ น
ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และมี จิ ต
บริการในการปฏิบัติราชการ
KPI 11 จานวนบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้าง
ให้มีวินัยและปูองกันไม่ให้กระทาความผิด
KPI 12 จานวนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน

KPI 13 จานวนครั้งในการอบรมหรือส่งบุคลากร
เข้าอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้ างสรรค์ ด้ านการปู องกั นการทุ จริ ตและ
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มิติ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์)

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

เลขฐาน

ระดับเป้าหมาย

1

2

3

น้าหนัก

4

5

KPIs

CSFs

ผู้รับผิดชอบ
มิติ

ประพฤติมิชอบ

CSF11 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อ KPI 14
การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จานวนกระบวนงานที่ได้รับประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

มิติที่ 5
CSF12 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐ KPI 15 จ านวนการจั ดสวั สดิ การ
ด้านคุ ณภาพชี วิ ตและความ จัดให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ที่นอกเหนื อจากรัฐจัดให้และดาเนินการสาเร็ จ
สมดุ ลระหว่ างชี วิ ตกั บการ ชีวิตของบุคลากร
ตามเปูาหมาย
ทางาน
CSF13 ดาเนินมาตรการเสริมสร้างความ KPI 16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
รักความผูกพันในองค์กรอย่างจริงจัง
ความรักความผูกพันในองค์กร

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

69
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บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และรายงานผล
การนาแผนกลยุทธ์ด้ดา้ นการบิหาร
หารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้หน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) สานัก งานปลัดกระทรวงแรงงานเผยแพร่ และประชาสัมพัน ธ์แผนปฏิบัติการด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2565 ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม การจัดทาไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น เป็นต้น
2) ผู้บริหารระดับสูงชี้แจง สื่อสาร แผนฯ ไปสู่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ตามลาดับชั้น เพื่อยืนยัน
เจตนารมณ์การให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย
ตัวชี้วัด ของโครงการ และวิธีการดาเนินการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลติดตามการดาเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไป
ยังผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
5) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างเป็นระบบ โดยการกาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทา HR Scorecard
Template ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ ทุกปีงบประมาณ (ตามตารางที่ 9
โดยดาเนินการตามคาแนะนาในการกรอก HR Scorecard Template)
6) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติ ตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการดาเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คาแนะนาในการกรอก HR Scorecard Template
คาอธิบายการกรอก HR Scorecard Template
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นกลยุทธ์
มิติ
CSFs
KPIs

ระบุข้อความวิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ระบุข้อความพันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ระบุ ป ระเด็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ ม าจากการประมวลผลการสั ม ภาษณ์ แ ละการส ารวจ
(จากขั้นตอนที่ 3) หรือจากปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ Scorecard ระดับองค์กร
จัดเรียงมิติ หรือมุมมองลงใน Template ระบุชื่อของมิติ
ใส่ ปั จ จั ย หลั ก แห่ ง ความส าเร็จ ที่เ ลื อ กมาจากแผนที่ก ลยุท ธ์ ให้ ตรงกับ มิติ ที่ปั จจั ย
นั้นสังกัดอยู่ ควรใส่หมายเลขกากับไว้เสมอ เช่น CSF1: พนักงานได้รับการฝึกอบรม
อย่างทั่วถึง
- กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักของ CSF แต่ละตัวเป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ
ควรใส่หมายเลขกากับไว้เสมอ เช่น KPI1: จานวนวันฝึกอบรม ของพนักงาน
ต่อคนต่อปี ทั้งนี้
- CSF หนึ่งตัว อาจมี KPI มากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ แต่ควรระวังไม่ให้มีจานวน KPI
มากเกินไป เพราะเมื่อนา Scorecard ไปใช้งาน จะทาให้ต้องใช้เวลากับการติดตาม
ข้อมูลและประเมินผลมาก จนเสียเวลาการทางานไป โดยเฉพาะสาหรับองค์กร
ที่ระบบฐานข้อมูลยังไม่ดีพอ
- พยายามเลือกใช้ KPI ที่สามารถหาข้อมูล (Data) ได้โดยง่าย หรือมีอยู่แล้ว
และไม่ต้องสร้างฐานข้อมูล หรือวิธีการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขึ้นมา
เพิ่มเติม

Baseline

ระดับเป้าหมาย

-

ระบุ ส ถานภาพปัจจุบันของ KPI แต่ล ะตัว ว่าปัจจุบันนี้มีค่าเท่าไรโดยการ
หาข้อมูลในองค์กร หากไม่มีข้อมูล หรือไม่เคยทาเรื่องนี้มาก่อนในองค์กร ให้ระบุว่า
Unknow

-

การระบุค่า Baseline จะช่วยทา ให้กาหนดตัวเลขค่าเปูาหมาย (Target) ได้ดี
ยิ่งขึ้น ทาให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า ในเชิงผลการปฏิบัติงาน

กาหนดค่าเปูาหมายของ KPI แต่ละตัวเป็นตัวเลข โดยให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง
ตามระดับของเปูาหมาย เช่น 20-30-40-60-80 ขึ้นอยู่กับว่าKPI ตัวดังกล่าวว่าเป็น
ประเภท ยิ่งสูงยิ่งดี หรือ ยิ่งต่ายิ่งดี ตัวเลขเปูาหมายมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การพิสูจน์ว่า องค์กรมีผลการปฏิบัติงานตามเปูาหมายและกลยุทธ์อย่างแท้จริง จึงควร
ให้เวลาในการพูดคุยปรึกษากันให้มาก
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คาอธิบายการกรอก HR Scorecard Template
น้าหนัก

ร่วมกันพิจารณากาหนดน้าหนักของตัวชี้วัด ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
และมิติแต่ละตัว โดยการพิจารณาเปรียบเทียบความสาคัญ ดังนี้
1. ระหว่างตัวชี้วัดของปัจจัยหลักเดียวกัน ตัวชี้วัดใดมีน้าหนักเท่าใดจาก 100%
2. ระหว่างปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จของมิติเดียวกัน ปัจจัยใดมีน้าหนักเท่าใด จาก 100%
3. ระหว่างมิติทั้ง 5 มิติ มิติใดมีน้าหนักเท่าใด จาก 100%

ผู้รับผิดชอบ

- ระบุผู้รับผิดชอบ KPI แต่ละตัว อาจเป็นชื่อหน่วยงาน หรือชื่อตาแหน่งในองค์กรก็ได้
(เป็ นการตั้ งเปู าหมายการปฏิบัติงานในภาพรวมของระดั บผู้ บังคับบัญชาในองค์ กร
ซึ่งจะต้องนาไปทาการลดหลั่น แตกลงไปเป็น KPI รายบุคคลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนเองต่อไป)
- ควรเชิญผู้รับผิดชอบ KPI ผู้นั้นเข้าร่วมในการประชุมฯ และขอความเห็นโดยตรง
ตลอดจนขอให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับรองว่าหน่วยงานใด หรือใครควรจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ KPI ตัวใด ทั้งนี้ KPIส่วนใหญ่ควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และควรมีผู้รับผิดชอบ KPI เพียงรายเดียว
ต่อ KPI หนึ่งตัว

การติดตามและรายงานผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้กาหนดไว้ให้
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรดาเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายงานผลไปยัง
ผู้บริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการดาเนินประจาปีในรูปรายงานประจาปี
งบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

75
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ภาคผนวก ก.
สรุปความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(Gap Analysis)
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สรุปผลแบบสอบถามความคิดเหนและความพึงพอใจ
ที่มีต่อการที่บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งพิจารณาจาก 27 ประเด็น
ค าถาม แล้ ว ตอบว่ า ประเด็ น นั้ น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมากน้อยเพียงใด และในปัจจุบันสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการไปแล้ว
ในระดับใด โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน จานวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประมวล
สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7
พนักงานราชการ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ลูกจ้างประจา 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และเจ้าหน้าที่
ประเภทอื่น ๆ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รายละเอียดตามแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิ 1.1 แสดงจานวนเพศของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็น
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แผนภูมิ 1.2 แสดงจานวนหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงานที่ตอบแบบสารวจความคิดเห็น

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งพิจารณาจาก 27 ประเด็นคาถาม โดยได้กาหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย
ดังนี้
ดีมาก
มีค่าเฉลี่ย
4.00
ดี
มีค่าเฉลี่ย
3.00 – 3.99
พอใช้
มีค่าเฉลี่ย
2.00 – 2.99
ควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.99
ผลสารวจพบว่าส่วนใหญ่คิดว่าประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทั้ง 27 คาถามนั้น มีความสาคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน อยู่ในระดับมาก และมองว่าสถานการณ์ดาเนินการในประเด็นเหล่านี้ อยู่ในระดับปานกลาง
รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
ระดับ
ความสาคั ของ
ประเด็น

ระดับ
สถานะการ
ดาเนินการใน
ประเด็น

ผลต่าง

ลาดับ

ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1

การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม

4.08

3.44

0.65

2

การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในทุกหน่วยงาน

3.94

3.27

0.67
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ระดับ
ความสาคั ของ
ประเด็น

ระดับ
สถานะการ
ดาเนินการใน
ประเด็น

ผลต่าง

ลาดับ

ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3

การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อขึ้นสู่ตาแหน่งทางการ
บริหารระดับสูงในอนาคต

3.85

3.13

0.72

4

การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มี
อุ ด มการณ์ เ พื่ อ ชาติ แ ละประชาชน และพร้ อ มรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานในโลกสมัยใหม่

3.93

3.31

0.62

5

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และทางานเป็นทีม

4.02

3.28

0.74

6

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร ให้มีสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

3.86

3.00

0.87

7

การยกระดั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี
ความสาคัญเทียบเท่ากลยุทธ์ขององค์กร

3.86

3.12

0.74

8

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุ ค คล ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ
ให้ เ ห็ น ว่ า ตนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของ สป.รง.

3.86

3.17

0.69

9

การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

4.01

3.24

0.76

10

การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆให้เหมาะสม
กับงานได้อย่างคุ้มค่า

4.00

3.29

0.71

11

การปรับปรุงการปฏิบัติงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก

3.88

3.31

0.57

12

การพั ฒ นาแผนเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
ของบุคลากรในองค์กร

3.84

2.90

0.94

13

การจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดและตรง
ตามความต้องการของบุคลากร และความสามารถที่องค์กร
จัดให้

3.65

2.83

0.83

14

การพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุแต่งตั้ งบุคลากร (ที่อ ยู่
ในความรับผิดชอบของ สป.รง.) ได้ทันตามความต้องการ

3.69

2.65

1.04
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ลาดับ

ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ
ความสาคั ของ
ประเด็น

ระดับ
สถานะการ
ดาเนินการใน
ประเด็น

ผลต่าง

ของหน่วยงาน
15

การกาหนดวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร เพื่อใช้เป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ

3.73

3.09

0.63

16

การรณรงค์ จั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ มุ่ ง สร้ า ง
วั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มของบุ ค ลากรในองค์ ก รอย่ า งเป็ น
รูปธรรม อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

3.70

3.06

0.64

17

การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรทั้ งหมดให้ พ ร้ อ มรั บ
ต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถสนองตอบได้เหมาะสม
ตลอดเวลา

3.86

3.12

0.74

18

การเสริมสร้างความรักองค์กร ความสามัคคี และลดความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานเสมอ

3.87

3.13

0.75

19

องค์ ก รมี ม าตรการในการปู อ ง กั น การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ที่เหมาะสม และดาเนินการทางวินัยอย่างเข้มงวดและจริงจัง
กับผู้ประพฤติผิด

4.08

3.56

0.52

20

องค์กรยกย่องข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจน
ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนเกิดความตระหนักและประพฤติ
ตนในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

3.95

3.40

0.55

21

องค์ ก รมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งบรรยากาศการ
ทางาน ความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา สม่าเสมอ

3.75

3.07

0.68

22

องค์กรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากร เช่ น การสนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ด้วย IT, การสืบค้นความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3.95

3.35

0.60

23

สป.รง. ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงสถานที่ทางานให้น่าอยู่
น่ า ท างาน มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และ
ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

3.85

3.20

0.65

24

สป.รง. ดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันการกระทาผิดวินัย
ของบุคลากรอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

4.00

3.49

0.51
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ระดับ
ความสาคั ของ
ประเด็น

ระดับ
สถานะการ
ดาเนินการใน
ประเด็น

ผลต่าง

ลาดับ

ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

25

สป.รง. ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ และจั ด กิ จ กรรม
การจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและ
ธารงรักษาองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างจริงจัง

3.86

3.24

0.62

26

สป.รง. ให้ความสาคั ญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมในองค์กร เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนด้วยรูปแบบใหม่ ๆ

3.86

3.27

0.58

27

สป.รง. ตระหนั ก และด าเนิ นการเพื่ อ ลดช่ องว่ า งระหว่ า ง
ช่วงอายุของบุคลากรในองค์กร (Generation Gap)

3.69

2.96

0.73
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 1 วางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด : KPI 1 ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เป้าหมาย : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดทา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นประจาทุกปี
การรายงานผล : ปีงบประมาณ 2562 - 2565
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานอัตรากาลังและระบบงาน (อบ.) และกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการซึ่งอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร มาวิเคราะห์ร่วมกับวิสัยทัศ น์และเปูาหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ นโยบายของ
ผู้บริหาร เพื่อกาหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขององค์กร
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการวางแผนซึ่งกาหนดทิศทางและเปูาหมายการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร และ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
แนวทางการดาเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทา/ทบทวนแผนฯ ประชุมกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จาเป็น เพื่อนามาจัดทาร่างแผนฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาร่างแผนฯ
4. เสนอร่างแผนฯ แก่คณะทางาน เพื่อขอความเห็นและปรับปรุงร่างแผนฯ ให้สมบูรณ์
5. ประกาศใช้ และกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ
สูตรการคานวณ : -ไม่ม-ี
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับที่
1
2
3
4
5

รายการเกณฑ์การให้คะแนน
แต่งตั้งคณะทางานจัดทา/ทบทวนแผนฯ ประชุมกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จาเป็น เพื่อนามาจัดทาร่าง
แผนฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาร่างแผนฯ
เสนอร่างแผนฯ แก่คณะทางาน เพื่อขอความเห็นและปรับปรุงร่างแผนฯ ให้สมบูรณ์
ประกาศใช้ และกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ

คะแนน
1
2
3
4
5

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ได้รบั งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล/แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 2 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญให้ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด : KPI 2 จานวนตาแหน่งเปูาหมายที่มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญให้ครอบคลุม
เป้าหมาย :
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (สบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
แผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญ (Succession Plan) มีความหมายเดียวกันกับแผนการสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารงาน ซึ่งหมายถึ ง แผนซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อทดแทนตาแหน่งงานที่สาคัญของ สป.รง.
ตาแหน่งเปูาหมาย หมายถึง ตาแหน่งสุดท้ายทที่เป็นเปูาหมายในการจัดทาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีความสาคัญในองค์กร และต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์พอสมควรก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง
เปูาหมายนี้
แนวทางการดาเนินงาน :
1. กาหนดตาแหน่งเปูาหมาย กาหนดสมรรถนะที่ต้องการ และแนวทางการพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ เพื่อเข้า
สู่ตาแหน่งเปูาหมาย
2. จัดทาร่างแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญสาหรับตาแหน่งเปูาหมายนั้น
3. ขออนุมัติแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญสาหรับตาแหน่งเปูาหมาย และคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ
4. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการ
5. การมอบหมายผู้ที่มีความพร้อมให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่กาหนด
สูตรการคานวณ : จานวนนับตาแหน่งเปูาหมายที่มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญ
ให้ครอบคลุม
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามการดาเนินงานดทาแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริ หารและวิชาการที่สาคัญ
ให้ครอบคลุมตาแหน่งเปูาหมายที่กาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 3 สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ตัวชี้วัด : KPI 3 จานวนตาแหน่ง/สายงานที่มีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
เป้าหมาย : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพได้ครอบคลุมทุกสายงานภายในปีงบประมาณ 2565
การรายงานผล : ปีงบประมาณ 2562 - 2565
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
แผนความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path Development) หมายถึง การวางแผนเพื่อการจัดการสายอาชีพ
(Career Management) โดยองค์กรวางระบบ และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อรักษา พัฒนา และใช้บุคลากรในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ด หรื อ หมายถึ งแผนอาชี พ ของบุ ค ลากรในองค์ ก รที่ กาหนดขึ้ น จากสิ่ งที่ บุ ค ลากรในองค์ ก รอยากจะเป็ น
หรืออยากจะทาในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแผนระยะยาว 5 – 10 ปี และแผนระยะสั้น 1 – 2 ปี
แผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ หมายถึง แผนที่แสดงเส้นทางการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุว่าบุคลากรแต่ละตาแหน่ง แต่ละวิชาชีพควรได้รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้างและเมื่อไร
แนวทางการดาเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้ครอบคลุมทุกสายงาน
2. ก าหนดต าแหน่ ง/สายงาน จั ดล าดั บความส าคั ญต าแหน่ ง/สายงาน ที่ จะจั ดท าแผนการพั ฒนาบุ คลากร (Trainning
Roadmap)
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที
ละตาแหน่ง/สายงาน จนครอบคลุมทุกตาแหน่ง/สายงานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4. สารวจ ทบทวน ปรับปรุง แผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละตาแหน่ง/สายงาน
5. ขออนุมัติและประกาศใช้แผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพที่แล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อนาไปดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม
สูตรการคานวณ : จานวนนับของตาแหน่ง/สายงานที่ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap)
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้วเสร็จและได้รับการอนุมตั ิให้นาไปดาเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : แผนการพัฒนาบุคลากร (Trainning Roadmap) ตามเส้น ทางความก้า วหน้า
ในสายอาชีพ
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 4 สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้
ตัวชี้วัด : KPI 4 จานวนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้สาหรับบุคลากร สป.รง.
เป้าหมาย : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับบุคลากร สป.รง.
การรายงานผล : ปีงบประมาณ 2562 - 2565
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.) และศูนย์เทคโนยีสารสนแทศและการสื่อสาร (ศทส.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดาเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ คื อ การน าคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการเรียนรู้ การพัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
การผลิตแอปพลิเคชั่นเพือ่ การเรียนรู้
แนวทางการดาเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ และประชุมมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นการเรียนรู้ ซึ่งกาหนดหลักสูตร หัวข้อวิชา ประเภท
สื่อการเรียนรู้ ที่จะดาเนินการพัฒนาขึ้น
3. ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ ตามแผนที่กาหนด เช่น การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ การผลิตแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
4. ทดลองใช้ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรู้ ที่จัดทาขึ้น และปรับปรุงแก้ไขจนเหมาะสมกับการเรียนรู้ การพัฒนาของบุคลากร สป.รง.
5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรี ย นรู้ แอปพลิ เคชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ อย่ างทั่ ว ถึ ง และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ นาไปปรั บ ปรุงแก้ ไ ข
อย่างต่อเนื่อง
สูตรการคานวณ : จานวนนับระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร สป.รง.
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บริหารให้ความสาคัญ และให้การสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินการอย่างเพียงพอ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 4 สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรู้
ตัวชี้วัด : KPI 5 จานวนของบุคลากรที่เข้ารับการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมาย : บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าถึงและเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
เช่น ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
การรายงานผล : ปีงบประมาณ 2562 - 2565
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ คือการนาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการเรียนรู้ การพัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ การผลิตแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
เป็นต้น
เจตนารมณ์ของการวัดตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KPI) รายการนี้ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ คือผลลัพธ์จากการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสนับ สนุ นการเรีย นรู้ ขึ้น และบุค ลากรสามารถเข้าถึ งและเรีย นรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เช่ น ระบบการค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การเรี ย นรู้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้
แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ได้จริง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด เช่น การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ การผลิตแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
ผ่านการทดลองใช้ และการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของบุคลากร สป.รง.
2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สป.รง. เข้าถึงและเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
ดังกล่าว
3. ติดตามวัดจานวนบุคลากรที่สามารถเข้าถึงและการเรียนรูผ้ ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ได้
4. คานวณผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัด และประเมินความพึงพอใจเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความ
สมบูรณ์
5. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
สูตรการคานวณ : จานวนนับของบุคลากร สป.รง. ทีเ่ ข้าถึงและเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
ในแต่ละปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ได้รบั งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 5 พัฒนาการสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้องแก่บุคลากรอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด : KPI 6 จานวนของบุคลากรที่เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่ในองค์กร
อย่างทั่วถึง
เป้าหมาย : รายละเอียดเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 8
การรายงานผล : ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : ทุกกลุ่มงานในกองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดาเนินการผลิตข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ชัดเจน และส่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ดังกล่าวผ่านสื่อและช่องทาง
การสื่อสารต่าง ๆ ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร สป.รง. ที่รับรู้ข้อ มูลข่าวสารและองค์ความรู้ดังกล่าว เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ ปรากฏผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรว่า สป.รง. ดาเนินการพัฒนา
กิจกรรมด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง แต่บุคลากรไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สป.รง. ที่ได้ดาเนินการไป จนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
สป.รง. จึงปรับกลยุทธ์โดยการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน :
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงานและแนวทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลิตข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ชัดเจน
3. พัฒนาสื่อ เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งผ่านข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกั บการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ผลิตขึ้น ผ่านสื่อ
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพข้างต้น
5. ติดตามการดาเนินการสื่อสาร วัดผล และประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
สูตรการคานวณ : จานวนนับของบุคลากรที่เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ภายในและภานนอกสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการสื่อสารด้านการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคล และอนุมัติงบประมาณ
สนับนนุน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสื่อสารฯ ประจาปี
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด : KPI 7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
เป้าหมาย : บุคลากร สป.รง. ทุกระดับมีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมี
ประสิทธิภาพ
การรายงานผล : ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีต่าง ๆ ที่จะมุ่งเพิ่มเติมความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดี มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง การมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญชานาญพิเศษในวิ ชาชีพของตน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยา และลงมือทาอย่างจริงจัง
มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด
แนวทางการดาเนินงาน :
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการพัฒนาบุคลากรของ สป.รง. ดาเนินการสารวจหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการประเมินความต้องการการพัฒนา (Training Needs Assessment) หรือการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อการพัฒนาบุคลากร (Competency Needs)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานอื่นในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันวางแผน และ
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติ งาน หรือปิดช่ องว่างสมรรถนะของบุคลากร
(Competency Gap)
3. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่กาหนด
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
5. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ
สูตรการคานวณ :
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ x 100
จานวนบุคลากร สป.รง. ทั้งหมด ในปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนที่กาหนด
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล: รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรของ สป.รง.

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

93

รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด : KPI 8 จานวนรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรที่นามาใช้อย่างหลากหลาย
เป้าหมาย : บุคลากร สป.รง. ทุกระดับได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรม ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสื่อความหมายระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน หรือระหว่างบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในระดับที่ต้องการ
วิธีการพัฒนาบุคลากร หมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ หรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จาเป็น ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ในที่นี้ สป.รง. จะพิจารณาเลือกใช้
วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สป.รง. เกิดการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่องค์กรต้องการ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การสอนงาน การใช้ระบบพี่เลี้ยง การติดตามผู้บังคับบัญชา การเสวนา การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดตั้งคณะทางานกาหนดรูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. คัดเลือกรูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม นอกเหนือจากการฝึกอบรม ที่สามารถนาไปใช้ในพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดรายละเอียดหัวข้อวิชา วิธีการที่เหมาะสม การนาไปใช้ประโยชน์ และการประเมินผล
4. นารูปแบบ/วิธีการที่คัดเลือกไปทดลองใช้ในการพัฒนาบุคลากร
5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ/วิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สูตรการคานวณ : จานวนนับวิธีการพัฒนาบุคลากรที่นามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
นาวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการนาวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายมาปรับใช้ในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรและหน่วยงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานการประเมินผลการนาวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายมาปรับใช้ในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรและหน่วยงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด : KPI 9 จานวนองค์ความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย : การจัดการความรู้ในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ สป.รง. ได้
อย่างเป็นระบบ
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการจัดเก็บความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร หรือ การถ่ า ยทอดความรู้จ ากผู้มีป ระสบการณ์ หรือ ผู้เ ชี่ย วชาญในองค์ก ร
ในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องและจาเป็นกับการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรให้ประสบความสาเร็จ
เพื่อธารงรักษาองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไว้ในองค์กร โดยจัดเก็บในรูปของความรู้ที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ได้แก่องค์ความรู้ คลังความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กระบวนการ การปฏิบัติการ
และรูปแบบการให้บริการของส่วนราชการ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ นวัตกรรมควรนาไปสู่
มิติใหม่ในการดาเนินการ
การสร้างนวัตกรรมเป็นการรับ เอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดาเนินงาน
ซึ่งอาจเป็นของใหม่ หรือนามาปรับเพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่
แนวทางการดาเนินงาน :
1. คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดความรู้ที่ต้องการจัดเก็บในแต่ละปีงบประมาณ โดยองค์ความรู้
เหล่านั้นต้องสอดคล้องและจาเป็นกับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ประสบความสาเร็จ และจัดทาแผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ
2. ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อจัดกิจกรรม จัดเก็บ รวบรวมความรู้ที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
จากการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ในองค์กร ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณ
3. เผยแพร่ความรู้ได้แก่องค์ความรู้ คลังความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดเก็บ แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อเรียนรู้
สูตรการคานวณ : จานวนนับขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กร และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บความรู้
ในรูปองค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการจัดเก็บความรู้ในรูปองค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : การติดตามการดาเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร
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(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 8 ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิต
บริการในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด : KPI 10 จานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังจิตสานักบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
เป้าหมาย : บุคลากร สป.รง. ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจติ บริการในการปฏิบัตริ าชการ
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิต
บริการในการปฏิบัติราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึ กบุคลากร
อย่างต่อเนื่องให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ และ สป.รง. สามารถดาเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้สาเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่กาหนด ในแต่ละปีงบประมาณ
แนวทางการดาเนินงาน :
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สป.รง. ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายที่กาหนดในแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการปลูกฝังจิตสานึ กบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบสถานะการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดในแผนฯ
5. นาผลการดาเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในปีต่อไป
สูตรการคานวณ : จานวนนับโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และมีจิตบริการในการปฏิบัติราชการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บริหารให้ความสาคัญ และให้การสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินการ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2565)

96

รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 9 ดาเนินมาตรการปูองกันการกระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด : KPI 11 จานวนบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยและปูองกันไม่ให้กระทาผิดวินัย
เป้าหมาย : รายละเอียดเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 8
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานวินัย (วน.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและปูองกันไม่ให้กระทาผิดวินัย หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานดาเนินการตามที่สานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 กาหนดให้ส่วนราชการ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยและปูองกันไม่ให้กระทาผิดวินัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดาเนินการปูองกันการกระทาผิดวินัยในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สามารถดาเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมดาเนินการปูองกันการกระทาผิดวินัยได้สาเร็จตามตั วชี้วัดและค่าเปูาหมายที่กาหนดตามแผนปูองกัน
การกระทาผิดวินัยของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในแต่ละปีงบประมาณ
แนวทางการดาเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทางานในการดาเนินการปูองกันการกระทาผิดวินัย
2. จัดทาแผนดาเนินการฯ
3. ขอความเห็นชอบแผนฯ
4. ดาเนินการตามแผนฯ และติดตาม วัดผล ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด
5. สรุปผลการดาเนินการตามแผนฯ
สูตรการคานวณ : จานวนนับของบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยและปู องกันไม่ให้กระทาผิดวินัย ตามแผนฯ
ในแต่ละปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดตาม HR Scorecard Template ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บริหารให้ความสาคัญ และให้การสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินการ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมู ล : ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปูองกันการกระทาผิดวินัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 10 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : KPI 12 จานวนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทางาน
เป้าหมาย : สป.รง. ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัด กระทรวงแรงงานที่ เข้ าร่ว มการฝึก อบรมภายใต้ชื่อโครงการเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพการทางานหรือ โครงการอื่ นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
มาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง การดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ศปท. จัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในแต่ละปีงบประมาณ
และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ศปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สป.รง. ดาเนินงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย
ที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละปีงบประมาณ
3. ศปท. ดาเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานทุกเดือน
4. จัดทารายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละปีงบประมาณ
สูตรการคานวณ : จานวนนับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 10 ดาเนินมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั : KPI 13 จานวนครั้งในการอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย : สป.รง. ดาเนินการอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
มาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง การดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ศปท. จัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. ศปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สป.รง. ดาเนินงานการอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ศปท. ดาเนินการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดาเนินงานอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สูตรการคานวณ : จานวนครั้งของการดาเนินการฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ด้านการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 11 วางระบบประเมินความเสี่ยงเพือ่ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : KPI 14 จานวนกระบวนงานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เป้าหมาย : สป.รง. ดาเนินประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนงานสาคัญ
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการดาเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตที่จะนาไปสู่การจัดทามาตรการภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อปูองกันการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intrigity and Transparency Assessment –
ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 เกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานที่นามาประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ส่วนราชการดาเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนงานนั้น
5. ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สูตรการคานวณ : จานวนนับของกระบวนงานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 12 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด : KPI 15 จานวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้และดาเนินการสาเร็จตามเปูาหมาย
เป้าหมาย : จานวนโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (สบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
สวัสดิการ หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดให้มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับบุคลากร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้ หรือจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการฯ เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการรถรับ – ส่ง เป็นต้น
แนวทางการดาเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทางานในการปรั บปรุงและจัด สวัส ดิก ารเพิ่ม เติ มแก่ บุค ลากรส านั กงานปลัด กระทรวงแรงงาน
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. สารวจความต้องการปรับปรุงและจัดสวัสดิการฯ เพิ่มเติม และจัดทาแผนการดาเนินการฯ
3. ดาเนินการจัดสวัสดิการตามแผนการดาเนินการฯ
4. ประเมินผลการจัดสวัสดิการ
5. สรุปผลการดาเนินการตามแผนฯ
สูตรการคานวณ : จานวนนับของโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มให้แก่บุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการจัดสวัสดิการฯ
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่ม
ที่นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานทางด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคั
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ : CSF 13 ดาเนินมาตรการเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด : KPI 16 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อความรักความผูกพันในองค์กร
เป้าหมาย : ตามที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารททรัพยากรบุคคล ตารางที่ 8
การรายงานผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่ดาเนินงาน : กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (สบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ความรักความผู กพันในองค์กร (Employee Engagement) หมายถึง การเสริ มสร้างให้ บุคลากรภายในสานั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีระดับความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ้น เพื่อให้ สป.รง. สามารถดาเนินงานสาเร็จ
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
กิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม
ที่จัดทาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ทุกระดับชั้น
ภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศการทางานที่ดี เช่น การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสัมพันธภาพ การเสริมสร้าง
บรรยากาศการทางาน หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน เป็นต้น
แนวทางการดาเนินงาน :
1. แต่ งตั้ งคณะท างานในการเสริ ม สร้ า งความรั ก ความผู ก พั น ในองค์ ก รของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. สารวจความต้องการเกี่ยวกับเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร และจัดทาแผนการดาเนินการฯ
3. ดาเนินการเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรตามแผนการดาเนินการฯ
4. ประเมินผลการดาเนินการเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร และประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อความรักความผูกพันในองค์กร
5. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามแผนฯ
สูตรการคานวณ :
จานวนบุคลากรทีม่ ีความพึงพอใจต่อความรักความผูกพันในองค์กรในระดับดีขึ้นไป x 100
จานวนบุคลากร สป.รง. ทั้งหมดทีต่ อบแบบสารวจความพึงพอใจฯ ในปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : รายละเอียดเปูาหมายและ HR Scorecard Template
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความรักความผูกพันในสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
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การประมวลภาพกิจกรรม
โครงการการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประมวลภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566)
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

ประมวลภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566)
วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

ประมวลภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566)
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

