ตารางสรุปตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วย น้้าหนัก
ผลการปฏิบัติราชการ
วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5
มิติที่ 1 มิติภายนอก (น้้าหนัก : ร้อยละ 70 )
1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของระดับกระทรวงและนโยบายส้าคัญ / พิเศษของรัฐบาล (ร้อยละ 20)
1.1 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(ร้อยละ 15) (กรมฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 2 ตัวชีวัด)
1.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักใน ร้อยละ 3
กรมการจัดหางาน :
การจัดหาและ/หรือพัฒนาฝีมือ
กองพัฒนาระบบบริการ
แรงงานให้สอดคล้องกับความ
จัดหางาน
ต้องการแรงงานในอุตสาหกรรม
ร่วม : สจก. / สจจ.
ที่ส้าคัญ
1.1.1.1 โรงแรมและภัตตาคาร
(0.8)
52 56 60 64 68
1.1.1.2 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
(0.2)
91 92 93 94 95
1.1.1.3 โลจิสติกส์
(1.2)
63 67 71 75 79
1.1.1.4 อาหารและอาหารสัตว์
(0.2)
91 92 93 94 95
1.1.1.5 อัญมณีและเครื่องประดับ
(0.6)
89 90 91 92 93
38 40 42 44 46 กรมการจัดหางาน :
1.1.2 ร้อยละของผู้ขึนทะเบียน
ร้อยละ 3
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่กลับ
กองพัฒนาระบบบริการ
เข้าสู่ระบบแรงงาน
จัดหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.
1.1.3 ระดับความส้าเร็จในการ
3
ส้านักงานปลัดกระทรวง
ด้าเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
1.1.3.1 ร้อยละความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักในการด้าเนินการตามเป้าหมาย
ผลผลิตของแผนงาน/โครงการตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2555

- ความคืบหน้าในการ
ด้าเนินการตาม AEC Blueprint
- แผนงาน / โครงการ

(1.5)

ร้อยละ (0.75)

60 70 80

90 100

ร้อยละ (0.75)

70 75 80

85 90

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน

หน้า ก

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ

หน่วย น้้าหนัก
วัด (ร้อยละ)

1.1.3.2 ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ผ่าน ร้อยละ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคม
อาเซียนและถูกก้าหนดเป็นนโยบาย/
มาตรการเพื่อด้าเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

1.1.4 อัตราการประสบอันตราย
จากการท้างานต่อ 1,000 ราย

อัตราต่อ

(1.5)

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
60

70

80

90

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

100

3

4.88 4.78 4.68 4.58 4.48

3

<65 65 - 70-75 > 75 >80
<70
- 80

ลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

1,000 ราย

1.1.5 ร้อยละเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของผู้ประกันตน
ต่อการให้บริการภาพรวมของ
สถานพยาบาลโครงการ
ประกันสังคม

ร้อยละ

ส้านักงานประกันสังคม

1.2 ระดับความส้าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญ / พิเศษของรัฐบาล (ร้อยละ 5)
1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการ ร้อยละ 2
60 70 80 90 100 กรมสวัสดิการและ
เป้าหมายที่ได้ด้าเนินการปรับอัตรา
คุ้มครองแรงงาน
ค่าจ้างชันต่้า 300 บาท
หลัก : ส้านักงาน
(80%) (85%) (90%) (95%) (100%)
ปลัดกระทรวง
ร่วม : หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณตามโครงการ
(กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน และสจจ.ที่
ได้รับงบประมาณ)
2. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง (ร้อยละ 10)
2.1.2 ร้อยละที่ลดลงของจ้านวน ร้อยละ 4
3 5 7 9 11 ใช้ข้อมูลการประเมินผล
จากกระทรวงมหาดไทย
ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด
และส้านักงาน ป.ป.ส.
2.8.2 ร้อยละของผู้ใช้แรงงานที่มี ร้อยละ 3
44 46 48 50 52 ใช้ข้อมูลการประเมินผล
การป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยาง
จากกรมควบคุมโรค
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครังล่าสุด
1.2.2 ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ย ระดับ
ถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัยจากรัฐบาล
- โครงการนัดพบแรงงานผู้ประสบ
อุทกภัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน

3

1

2

3

4

5

หน้า ข

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วย น้้าหนัก
ผลการปฏิบัติราชการ
วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5
2.9.2 อันดับของประเทศไทยตาม
ส้านักงานปลัดกระทรวง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing
Business ของธนาคารโลก ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวง
2.9.2.1 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ อันดับ 1.5 อันดับ 81 - 78 - 75 - อันดับ
2.9.2.2 ด้านการช้าระภาษี

อันดับ

1.5

สูงกว่า 83 80 77 ต่้ากว่า
83
75
อันดับ 103- 100- 97 - อันดับ
สูงกว่า 105 102 99 ต่้ากว่า
105
97

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของระดับกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10)
3.1 ร้อยละของค่าเฉลี่ยในการ ร้อยละ
4
66 69 72
จัดหา และ / หรือพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัด

3.2 ระดับความส้าเร็จในการสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพและ
การมีงานท้า
3.2.1 ร้อยละของแรงงานที่
ร้อยละ
ผ่านการฝึกอบรมและสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ ภายใน 3
เดือน

3

75

78 - กรมการจัดหางาน

เป็นเจ้าภาพหลัก :
กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้าเนินการร่วม

96 96.5 97 97.5 98 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เป็นเจ้าภาพหลัก
- กรมการจัดหางาน
ด้าเนินการร่วม :
กองส่งเสริมการมีงานท้า

ร่วม : สจจ.
3.2.2 ร้อยละของแรงงานที่ผ่าน ร้อยละ
การฝึกอบรมและมีงานท้าภายใน
3 เดือน

3

79

81

83

85

4. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของระดับกรม (น้้าหนัก: ร้อยละ 20)
4.1 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ ร้อยละ
6
43 45 47 49
การบรรจุงานในประเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน

87 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เป็นเจ้าภาพหลัก
- กรมการจัดหางาน
ด้าเนินการร่วม :
กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.

51

กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.
หน้า ค

4.2 ร้อยละของคนหางานที่
เดินทางไปท้างานต่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางานมาร้องทุกข์กับ
กรมการจัดหางาน
4.3 ระดับความส้าเร็จในการ
ช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ที่ถูก
หลอกลวงโดยบริษัทจัดหางาน
และสาย/นายหน้าเถื่อน
4.3.1 จ้านวนผู้ร้องทุกข์ที่ถูก
หลอกลวงโดยบริษัทจัดหางาน
แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข
4.3.2 จ้านวนผู้ร้องทุกข์ที่ถูก
หลอกลวงโดยสาย / นายหน้า
เถื่อน แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข
4.4 ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับ
ใบอนุญาตท้างาน

ร้อยละ

4

2.59 2.49 2.39 2.29 2.19

กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.

ร้อยละ

2

40

30

20

10

0

ร้อยละ

2

40

30

20

10

0

ร้อยละ

6

89 89.5 90 90.5 91

กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.
กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน
ร่วม : สจก. / สจจ.
ส้านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว
ร่วม : สจก. / สจจ.

7

65

70

75

80

85

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3

65

70

75

80

85

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มิติที่ 2 มิติภายใน (น้้าหนัก : ร้อยละ 30 )
7. ระดับความส้าเร็จของการ
ระดับ
3
จัดท้าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

1

2

3

4

5

ส้านักงานเลขานุการกรม

ตัวชี้วัดภาคบังคับ (การประเมินคุณภาพ)
5. ร้อยละของระดับความ
ร้อยละ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ร้อยละของระดับความ
ร้อยละ
พึงพอใจของผู้ก้าหนดนโยบาย

8. ร้อยละความส้าเร็จของการ ร้อยละ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

2.5

85 87.5 90 92.5 95 ส้านักงานเลขานุการกรม

9. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

1

70

10. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

1.5

91

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน

ร่วม : ทุกส้านัก/กอง และ
สจก. / สจจ.

71

72

73

74 ส้านักงานเลขานุการกรม
ร่วม : ส้านัก/กอง และ สจก.
/ สจจ. ที่ได้รับงบลงทุน

92

93

94

95 ส้านักงานเลขานุการกรม
ร่วม : ทุกส้านัก/กอง และ
สจก. / สจจ.

หน้า ง

11. ระดับความส้าเร็จของ
ระดับ
ปริมาณผลผลิตที่ท้าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

5

12. ระดับความส้าเร็จของการ ระดับ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
13. ระดับความส้าเร็จของการ ระดับ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

2

14. ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

ระดับ

5

15. ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ

ระดับ

น้า้ หนักรวม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน

5

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กองแผนงานและสารสนเทศ
(80%) (85%) (90%) (95%) (100%) ร่วม : ทุกส้านัก/กอง และ
สจก./สจก.
ส้านักงานเลขานุการกรม

ใช้ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
กองการเจ้าหน้าที่
สมรรถนะบุคลากรขององค์การ
ประจ้าปี ครังที่ 1 (เม.ย. – ก.ย.
54) เปรียบเทียบกับ ครังที่ 2
(เม.ย. – ก.ย.55)
วัดจากผลการส้ารวจความ
ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
โดยใช้แบบส้ารวจการพัฒนา
องค์การซึ่งเป็นการส้ารวจแบบ
ออนไลน์ เปรียบเทียบ ครังที่ 1
และครังที่ 2 และวัดประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศจากข้อมูล
เชิงประจักษ์
วัดจากผลการส้ารวจแบบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประเมิน Organization Climate
Survey ซึ่งรวมอยู่ในแบบส้ารวจ
การพัฒนาองค์การ ในการส้ารวจ
แบบออนไลน์ เปรียบเทียบครังที่
1 และครังที่ 2

100

หน้า จ

