
หมายเหต:ุ   ตัวหนังสือสีสม หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรสําคัญ (Strategic KPIs) ในกรณีเปนภารกิจหลกัของกรม หรือเปนเจาภาพหลัก, ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง ตัวชี้วัดทดแทน (Proxy KPI) ในกรณีท่ีไมสามารถวัดดวย Strategic KPIs โดยตอง
ระบุความเช่ือมโยงกับ Strategic KPIs ใหชัดเจน ซึ่งอาจจะกําหนดตัวช้ีวัดจากแผนระดับ 3 เชน แผนงานบูรณาการดานตาง ๆ เอกสารงบประมาณ หรือตัวช้ีวัดท่ีเปนภารกิจหลักของกรม หรือตัวช้ีวัด Proxy ท่ี สศช. กําหนด เปนตน, 
ตัวหนังสือสีมวง หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีไมเชื่อมโยงกับ Strategic KPIs 

(ราง) ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 

การประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน (Potential Base) (รอยละ 30) 

1. อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดานผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) รอยละ 25 

2. ผลิตภาพแรงงาน (รอยละตอป) รอยละ 25 

3. อันดับในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษย  รอยละ 20 

2 

Functional KPIs 

การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน (Performance Base) (รอยละ 70)  1 

4. การพัฒนาองคการสูดิจิทัล :  

    4.1 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตร ี(12 งานบริการ)  

          - A7 : ระบบชวยเหลือผูวางงานใหกลับสูตลาดแรงงาน (สนับสนุน) 

    4.2 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

    4.3 การจัดทําชุดขอมูลการคาดการณอัตราการวางงาน (Forecast Unemployment) 

รอยละ 15 

 

รอยละ 2.5 

รอยละ 10 

รอยละ 2.5 
5. การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  รอยละ 15 

 (ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงแรงงาน    
และอยูระหวาง สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือเสนอรองนายกรัฐมนตรี/รมว.ท่ีกํากับดูแล) 



(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตัวชี้วัด 1 : อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

               ดานผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 

รหัส : 040601  

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย : แรงงานไทยมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรชาต ิ: การสรางความสามารถในการแขงขัน 

แผนแมบท : ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและการบริการ 
                 แหงอนาคต 

คําอธิบาย : 

อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดานผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) โดย IMD  

• พิจารณาผลจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)       

โดย Institute for Management Development (IMD) ป พ.ศ. 2566 
 

เง่ือนไข : - 

เปาหมาย ป 2566 : อยูในอันดับท่ี 55 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline) คาเปาหมาย 2566  

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

58 54 n/a n/a 56 อันดับท่ี 55  

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายข้ันตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

 
ไมต่ํากวาอันดับท่ี 56 

(ผลการดําเนินงานป 65) 

 
อันดับท่ี 55 

(คาเปาหมายป 66) 

 
อันดับท่ี 54 

(เปาหมายมาตรฐานอันดับท่ี 55 - 1 = 54) 
เปาหมายการดําเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) (แนบแผนการดําเนินงาน) 
 
- กําหนดประเมินผล ปละ 1 ครั้ง โดย IMD 

น้ําหนัก 
25 

ผูรับผิดชอบการรายงาน : สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานโดยใชขอมูลจาก IMD 

ชวงเวลารายงานผล : -  

แผนแมบทยอย : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม   

                      และบริการแหงอนาคต 

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

สํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน   
- กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
- กองเศรษฐกจิการแรงงาน   

Proxy  
KPIs 



หมายเหตุ : * ขอมูลจาก รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิประจําป 2564 ** ขอมูลจาก รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาระบบสถิติขอมูลและตัวชีว้ดัเพ่ือใชในการบริหารราชการแผนดินตามยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ.2564 

(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตัวชี้วัด 2 : ผลิตภาพแรงงาน (รอยละตอป) รหัส : 110401  

เปาหมายยอย : การพฒันาและยกระดบัศกัยภาพ 

                        วยัแรงงาน  

 

ยุทธศาสตรชาต ิ: การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

                      ทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบท : ประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

คําอธิบาย : 

• การพัฒนาและยกระดบัศักยภาพวัยแรงงานมีจุดเนนในการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ตามหลักการทํางานท่ีมีคณุคา เพ่ือใหแรงงานมีศักยภาพ      

ในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ

และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน โดยความทาทายของการพัฒนาในดานการยกระดับศักยภาพแรงงาน คือ การท่ีแรงงานสวนใหญท่ีไดรบัโอกาส      

ในการเขารับการฝกทักษะหรือการฝกอบรมเปนแรงงานท่ีอยูในระบบทําใหแรงงานนอกระบบยังคงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน  

• พิจารณาจาก คาคะแนนผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย โดยคํานวณจากสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอผูมีงานทําของ ปปจจุบัน 

เง่ือนไข : - 

เปาหมาย ป 2566 : ไมต่ํากวารอยละ 4 

คาเปาหมาย 

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 2.5 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 2.5 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 2.5 

 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 2.5 

 

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายข้ันตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

 
ไมต่ํากวารอยละ 2.5 

 
รอยละ 2.875 

 
รอยละ 3.245 

เปาหมายการดําเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) (แนบแผนการดําเนินงาน) 
- กําหนดประเมินผล ปละ 1 ครั้ง โดยใชขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

SKPI 

น้ําหนัก 
25 

หมายเหตุ :  

:-กระทรวงแรงงานเปนเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอย 

-เปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 กําหนดเปาหมายผลิตภาพแรงงานไมต่ํากวารอยละ 4 ตอป 

-**ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ ป 2566 กําหนดเปาหมาย“ผลติภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 4 ตอป” 

-ป 2565 กําหนดตัวช้ีวัด “คาคะแนนผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) โดย IMD” เปนตัวช้ีวัดของกระทรวงแรงงาน  
ผูรับผิดชอบการรายงาน : สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน โดยใชขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ชวงเวลารายงานผล : ทุกป 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย : แรงงานมีศักยภาพ

ในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความสําคัญ ท่ีจะพัฒนาตนเองให เต็มศักยภาพ 

สามารถปรับตัวและเรียนรู ส่ิงใหมตามพลวัตของ

โครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงาน

เพิ่มขึ้น 

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

สํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน   
- กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
- กองเศรษฐกจิการแรงงาน   

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline) คาเปาหมาย 2566  

2561* 2562* 2563* 2564* 2565* 2566 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

3.0 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

3.1 

ลดลงรอยละ 

6.3 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.7  

(ขอมูลไตรมาสท่ี 1-3) 

n/a ไมต่ํากวา

รอยละ 4 

ไมต่ํากวารอยละ 2.5 

ผลการดําเนินงาน สูงวาคาเปาหมายท่ีตองบรรลุในป 2565  (ไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป) 



(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตัวชี้วัด 3 : อันดับในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษย 

คําอธิบาย : 
- การคามนุษย หมายถึง การกระทําของบคุคล โดยการเปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาหรือสงไป หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยูอาศัยหรือรับไว ซ่ึงมีวิธีการ โดยการขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง  
  ใชอํานาจโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนจากตัวบุคคล (การคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศ การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การตัดอวัยวะการบังคับใช 
  แรงงานหรือบริการ)  
- ขอบเขตการประเมิน : อันดับในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษยจาก Trafficking in Person Report 2023 โดยกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประเมินสถานการณการคามนุษยของรัฐบาลท่ัวโลก
รวม 188 ประเทศ แบงเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับ 1 (Tier 1) คือประเทศท่ีดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ําตามกฎหมายของสหรัฐฯ ท้ังดานการปองและการบังคับใชกฎหมายตอตานการคามนุษย และการคุมครองเหยื่อ
การคามนุษย ระดับ 2 (Tier 2) คือ ประเทศท่ีดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ําตามกฎหมายสหรัฐฯ แตมีความพยายามปรับปรุงแกไข ระดับท่ี 2 ซ่ึงตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch List) คลายกับ 
TIER 2 โดยมีจํานวนเหยื่อการคามนุษยเพ่ิมข้ึน หรือไมมีหลักฐานชัดเจนวารัฐบาลเพ่ิมความพยายามดําเนินการตอตานการคามนุษย ระดับท่ี 3 (Tier 3) คือ ระดับต่ําสุด หมายถึงประเทศท่ีดําเนินการไม 

  สอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ําตามกฎหมายสหรัฐ และไมมีความพยายามแกไข ซ่ึงสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการใหความชวยเหลือท่ีมิใชความชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการคาได 

เปาหมาย ป 2566 : อันดับในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษย Tier 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline) คาเปาหมาย 2566  

2561* 2562* 2563* 2564 2565 2566 

Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Watch List Tier 2 Tier 2 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมายในป 2565 (Tier 2) 

เง่ือนไข : - จัดทําแผนงานหรือขอเสนอเพ่ือการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนอันดับในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษยเสนอมาพรอมกันดวย 

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายข้ันตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

Tier 2 Watchlist  
และดําเนินการตามขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา 

ในสวนท่ีกระทรวงแรงงานเก่ียวของ ไดอยางนอย 6 ประเด็น 

Tier 2  
และดําเนินการตามขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา 

ในสวนท่ีกระทรวงแรงงานเก่ียวของ ไดอยางนอย 6 ประเด็น 

Tier 2  
และดําเนินการตามขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา 

ในสวนท่ีกระทรวงแรงงานเก่ียวของไดครบทุกประเด็น (8 ประเด็น) 

เปาหมายการดําเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) (แนบแผนการดําเนินงาน) 
- มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการปองกันการบังคับใชแรงงานและการคามนุษยดานแรงงานประจําป 

ผูรับผิดชอบการรายงาน : สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
ชวงเวลารายงานผล : - 
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Joint KPIs 
ขา้มกระทรวง 

Inter. Index 

ตัวชีว้ัดเดมิ 

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

1) สํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน สํานกังานเลขานกุารศนูยบ์ญัชาการ
ป้องกนัการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

2)  กรมการจดัหางาน 
3)  กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 



(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวชี้วัด 4 : การพัฒนาองคการสูดิจิทัล     
ตัวช้ีวัด 4.1 : ความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี (12 งานบริการ)  

  A7 : ระบบชวยเหลือผูวางงานใหกลับสูตลาดแรงงาน (สนับสนุน) 

                  

Joint KPIs 
ขา้มกระทรวง 

ตัวชีว้ัดใหม ่

คําอธิบาย :  
• มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการขับเคล่ือนการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมงานบริการ 12 Agenda 

• สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหหนวยงานเจาภาพหลัก และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทาทิศทางการพัฒนา (Roadmap) ภายในระยะไมเกิน 3 ป (พ.ศ. 2565 –2567) และจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ในการขับเคล่ือนเปาหมายท่ีกําหนดในแตละป  

• แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง แผนดําเนินการท่ีสวนราชการระบุรายละเอียดกิจกรรมสําคัญท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไวใน Roadmap 

ป 2566 โดยระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน/ผลผลิตท่ีจะไดรับเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสเพ่ือใชติดตามความกาวหนาการขับเคล่ือน/เปาหมายในการวัดความสําเร็จของแตละไตรมาส/การระบุ

เปาหมายและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ระบบชวยเหลือผูวางงานใหกลับเขาสูตลาดแรงงาน เปนการใหความชวยเหลือผูวางงานใหไดรับความสะดวกในการขอรับบริการและขอรับความชวยเหลือผานระบบออนไลน (ระบบไทยมีงานทํา) ทําให

ประหยัดเวลา ลดภาระของประชาชน และลดความซํ้าซอนในการใหขอมูลในการขอรับบริการของรัฐ โดยระบบบริการจะครอบคลุมต้ังแตการแจงวางงาน การขอรับสิทธิตาง ๆ จากการวางงาน การฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาฝมือ การจัดหางานใหม การจับคู (matching) ผูวาจางและแรงงาน จากการเช่ือมโยงขอมูลและระบบบริการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนงานบริการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ดานวัฒนธรรม 

กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังคนของประเทศแบบบูรณาการ)  

• ขอบเขตการประเมิน : ตัวชี้วัดน้ี ประเมินความสําเร็จของการเช่ือมโยงและ/หรือแลกเปล่ียนขอมูลบนแพลตฟอรมไทยมีงานทํา และระบบ Big Data ของกระทรวงแรงงาน 

แนวทางการประเมิน :  
• ประเมินความสําเร็จจากการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีไดระบุไวในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ป 2566 
• โดยพิจารณาจากจํานวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีไดกําหนดไวในแตละไตรมาสท่ีตองดําเนินการ สามารถดําเนินการไดตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด 
• กรณีหนวยงานเกี่ยวของในงานบริการ Agenda หลายงานบริการ เปนการวัดรอยละความสําเร็จเฉล่ียของงานบริการ Agenda ท่ีเกี่ยวของ 

เปาหมายข้ันตน  (50) เปาหมายมาตรฐาน  (75) เปาหมายข้ันสูง  (100) 
ดําเนินการไดตาม 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2566 
รอยละ 80  

ดําเนินการไดตาม 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2566 

รอยละ 90 

ดําเนินการไดตาม 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2566 

รอยละ 100  

เกณฑการประเมิน : 

การรายงานผล 12 เดือน : กรมการจัดหางานเปนเจาภาพหลักในการรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการรายป (ในภาพรวม) ระบุผลผลิตหรือความกาวหนา/ผลสาเร็จการดาเนินการของแตละหนวยงานท่ี

เก่ียวของท่ีระบุไว 

ช่ืองานบริการ Agenda :ระบบชวยเหลือ 

ผูวางงานใหกลับเขาสูตลาดแรงงาน 

  หนวยงานเจาภาพหลัก 

  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

บทบาทของหนวยงาน 

• การกําหนดเปาหมาย 6 เดือน : กําหนด
เปาหมายตามกิจกรรมท่ีหนวยงานเกี่ยวของ
ผลักดัน หรือกําหนดเปาหมายรวมกัน 
ทุกสวนราชการ 

หมายเหตุ : 

• สํานักงาน ก.พ.ร. (ทีมขับเคล่ือน e-Service) 
ติดตามความกาวหนาทุก 2 เดือน (ชวงวันท่ี 
15 ของเดือนถัดไป (เร่ิม ม.ค. 66)  



รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตัวชี้วัด 4 : การพัฒนาองคการสูดิจิทัล 
ตัวชี้วัด 4.2 : การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

เง่ือนไข : - ...................................................................................................................................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบการรายงาน : สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
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หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

สํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน   
- ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) (ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

คําอธิบาย :    
• บัญชีขอมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูล ที่จําแนกแยกแยะโดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของหนวยงานของรัฐ 
• คําอธิบายขอมูลที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด หมายถึง คําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) สําหรับชุดขอมูลภาครัฐ เปนสวนที่บังคับตองทําการอธิบายขอมูล ประกอบดวยคําอธิบายขอมูล 

จํานวน 14 รายการสําหรับ 1 ชุดขอมูล ที่หนวยงานของรัฐตองจัดทําและระบุรายละเอียด  
• ระบบบัญชีขอมูล คือ ระบบงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงาน เชน CKAN หรือ อื่น ๆ 
• ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยไดสามารถนําไปใชไดอยางอิสระไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร/ขอมูลสวนบุคคล/ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
• คุณลักษณะแบบเปด หมายถึง คุณลักษณะของไฟลที่ไมถูกจํากัดดวยเง่ือนไขตาง ๆ จากเจาของผลิตภัณฑ สามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย ใชงานหรือประมวลผลไดหลากหลายซอฟตแวร 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ 

เกณฑการประเมิน 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

• มีรายชื่อชุดขอมูลท่ีมีคุณคาสามารถนําไปใชตอบโจทย
การพัฒนาประเทศหรือการบริการประชาชน  

• มีคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตาม
มาตรฐานท่ี สพร. กําหนด (14 รายการ) ของทุกชุดขอมลู  

• มีคําอธิบายทรัพยากรขอมูล (Resource) ของชุดขอมูล
เปดท้ังหมด 

• มีระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน (Agency Data Catalog) 
พรอมแจ ง  URL ระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน และ 
ชุดขอมูล คําอธิบายชุดขอมูล ถูกนําขึ้นท่ีระบบบัญชี
ขอมูลหนวยงาน และระบุทรัพยากรขอมูล (Resource) 
ของชุดขอมูลเปดท้ังหมด (15 คะแนน) 

• ชุดขอมูลเปดท้ังหมด ถูกนํามาลงทะเบียนในระบบบัญชี
ขอมูลภาครัฐ (GD Catalog) (10 คะแนน) 

• คุณภาพทุกชุดขอมูลเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะ
แบบเปดท่ี สพร. กําหนด (20 คะแนน) 

• นําขอมูลเปดไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม  
ตอบโจทยตามประเด็นขอบเขตการนําขอมูลไปใช
ประโยชน อยางนอย 1 ชุดขอมูล (5 คะแนน) 

เปาหมายการดําเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)  
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมิน   
1) สวนราชการตองเลือกประเด็นการดําเนินงานภายใตขอบเขตการนําขอมูลไปใชประโยชน อยางนอย 1 ประเด็น ที่มีชุดขอมูลที่สามารถนาํไปใชประโยชนตอได เพื่อใชในการจัดทําบญัชีชดุขอมูล (Data Catalog) 
2) สวนราชการตองจัดทําชดุขอมูลที่สัมพันธกบักระบวนการทํางานตามขอบเขตการนําขอมูลไปใชประโยชน โดยตองเปนกระบวนการทํางานภายใตภารกิจหลักที่มผีลกระทบตอการใหบริการประชาชนในระดับสูง 
3) ใหมีคําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด 
4) ชุดขอมูลที่ขึ้นในระบบบัญชขีอมูลของหนวยงาน  (Agency Data Catalog) จะเปนชุดขอมลูที่ สสช. ใชติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชขีอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตอไป 
5) กําหนดใหสวนราชการมีระบบบญัชีขอมูล พรอมมีขอมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีขอมูลเพื่อเผยแพรใหเปนไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลวาดวยแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 

ตอสาธารณะ รอยละ 100 ของบัญชีขอมูล ตามแนวทางที่ สพร. กําหนด  
6) ชุดขอมูลเปด (Open data) ตองเปนขอมูลที่ประชาชนหรือผูรับบริการตองการและสามารถนําไปใชประโยชนตอได หรือสวนราชการสามารถนําชุดขอมูลมาใชในการวิเคราะหประกอบการวางแผน พัฒนางานได 
7) การนําขอมูลเปดไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  ประเมินจากหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการนําชุดขอมูลมาวิเคราะหประกอบการปฏิบัติงาน  เชน รายงานวิเคราะหจากชุดขอมูล  / การมี dashboard จากชุดขอมูล เปนตน 

เงื่อนไข 
1. ในแตละชุดขอมูล (Data Set) ตองมีการจัดทําคําอธิบายขอมูล 

(Metadata) ครบถวนจํานวน 14 รายการ หากสวนราชการมีการ
จัดทํารายละเอียดไมครบ 14 รายการในแตละชุดขอมูล จะไมนับผล 
การดําเนินงาน 

2. หนวยงานจัดทําชุดขอมูลไมนอยกวา 5 ชุดขอมูล 

ขอบเขตการนําขอมูลไปใชประโยชน 

1) แผนระดับ 2 (แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ) และ แผนระดับ 3 ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ

หนวยงาน 

• ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

• ผลการดําเนินงานตามแผนท่ีเก่ียวของ 

2) ชุดขอมูลสนับสนุนการใหบริการประชาชน (e-Service) 

3) ดัชนี/ตัวช้ีวัดระดับสากล* 

4) สถิติทางการ (21 สาขา) 

5) การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือ มติ ครม. 

6) ภารกิจหลักของหนวยงาน 

หมายเหตุ : * หนวยงานที่ตองดําเนินการตามตัวชี้วัดการจัดทํา 

ชุดขอมูลตัวชี้วัดสําหรับการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดย IMD ใหนับเปนชุดขอมูลที่ตองดําเนินการ

เพิ่มเติมจาก 5 ชุดขอมูลที่กําหนดตามเง่ือนไขตัวชี้วัด 

กรณีท่ี 1  สวนราชการกลุมเปาหมาย 39 สวนราชการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานท่ี สสช. กําหนด ตามขอท่ี 1 และ 2 

กรณีท่ี 2  สวนราชการอ่ืน ๆ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานท่ี สสช. 
กําหนด ตามขอท่ี 2 

สวนราชการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานท่ี สสช. กําหนด ไดแก  
1.  หนวยงานท่ียังไมมีระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน ทําการติดตั้งระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน ให

พรอมใชงาน ภายใน ธ.ค. 2565 
2. หนวยงานสง Template 1 (ช่ือชุดขอมูล) และ Template 2 (Metadata) ให สสช. 

ภายใน ม.ีค. 2566 

ตัวชีว้ัดใหม ่



คําอธิบาย : 
รายงานการวิเคราะหผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ของ International Institute for Management Development (IMD) เปนการวิเคราหอันดับขีดความสามารถของประเทศโดยใชขอมูลท่ีจัดเก็บเปนรายป

ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด ประกอบดวยขอมูล 3 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารในภาคเอกชน/ธุรกิจ (Survey Data) 2) ขอมูลเชิงสถิติท่ีใชในการคํานวณคะแนนในการจัดอันดับของประเทศ (Hard Data) และ 3) ขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ีไมไดใชในการจัดอันดับโดยตรง (Background Information) 

ท้ังน้ี ชอมูลเชิงประจักษท่ีมีผลตอการจัดอันดับของประเทศ เปนขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํารวจ/สํามะโน/ทะเบียน หรือเกิดจากการคํานวณ/ประมาณคาขอมูล อางอิงจากแหลงขอมูลของหนวยงานเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ และจะตองมีการ
กําหนดรอบระยะเวลาการเผยแพรขอมูล การปรับฐานขอมูล และการใหคํานิยามตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับคํานิยามตามตัวช้ีวัดของ IMD 

สําหรับการจัดสงขอมูลของประเทศไทย จะดําเนินการ 2 รูปแบบ ไดแก 1) หนวยงานในประเทศสงขอมูลใหกับ IMD โดยตรง และ 2) สงผานทางสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA)  
ดังน้ัน การจัดทําชุดขอมูลท่ีมีคํานิยามสอดคลองกับคํานิยามตัวช้ีวัดของ IMD และเปนปจจุบันจะชวยสะทอนผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยไดใกลเคียงกับความเปนจริง 
• ผูวางงาน คือ บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป และในสัปดาหแหงการสํารวจ มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

1. ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงาน หรือรอการบรรจุในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ 
2. ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ แตพรอมท่ีจะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ 

• กําลังแรงงานรวม คือ บุคคลทุกคนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ในสัปดาหแหงการสํารวจ เปนผูอยูในกําลังแรงงานปจจุบัน หรือเปนผูถูกจัดจําแนกอยูในประเภทกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 
• วิธีการคํานวณอัตราการวางงาน 

 
 
• คาคาดการณอัตราการวางงาน คือ คาคาดการณผูวางงานตอกําลังแรงงานท้ังหมด โดยการสรางตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากขอมูลในอดีตและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัตราการวางงานในอนาคต 

(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

- จัดทํารายงานการศึกษาคนควา รวบรวมแนวคิด และ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

- จัดประชุมหารือกับผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูท่ีเก่ียวของ ผูเช่ียวชาญจากองคกรระหวางประเทศ 
และผูเช่ียวชาญในประเทศ 

- จัดประชุมแนวทางการจัดทําคาคาดการณอัตราการ
วางงานกับผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ี
เก่ียวของ  

- ดําเนินการพยากรณและตรวจสอบอัตราการวางงานจาก
ตัวแบบพยากรณท่ีไดจากการศึกษา 

- จัด ทํารายงานระเ บียบ วิ ธี ในการศึ กษาการจัด ทํา 
คาคาดการณอัตราการวางงานและตัวแบบพยากรณอัตรา
การวางงานท่ีเหมาะสม 

- จัดการประชุมประชาพิจารณ รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูท่ีเก่ียวของใหความเห็นชอบตอคาคาดการณอัตรา
การวางงานของประเทศไทยท่ีไดจากตัวแบบพยากรณ  

- ไดชุดขอมูลการคาดการณอัตราการวางงานท่ีพรอมจัดสง
ให IMD ในป 2024 

เปาหมายการดําเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)  
1. จัดทํารายงานการศึกษาคนควา รวบรวมแนวคิด และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
2. จัดประชุมหารือกับผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีเก่ียวของ ผูเช่ียวชาญจากองคกรระหวางประเทศ และผูเช่ียวชาญในประเทศ 
เง่ือนไข : ขอมูลการคาดการณ: อัตราการวางงาน ควรเปนคาพยากรณท่ีเห็นชอบรวมกันจากหนวยงานผูใชขอมูลในประเทศ และผูเช่ียวชาญจากองคกรระหวางประเทศ 

อัตราการวางงาน =
จํานวนผูวางงาน × 100 

กําลังแรงงานรวม
 

ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ 

กา รค าดกา รณ อั ต ร าก า ร ว า ง ง าน 

สามารถใชคาดประมาณอุปทานของตลาดแรงงาน 

(Labor of Supply) ในประเทศไทย เ พ่ือเปน

ฐานขอมูลใหทราบถึงแนวโนมของการวางงาน 

ในประเทศ ใหภาครัฐบาลและภาคเอกชนใช

วางแผนสําหรับรองรับแรงงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคการคา และ

การบริการ  

ตัวชี้วัด 4 : การพัฒนาองคการสูดิจิทัล 
ตัวชี้วัด 4.3 : การจัดทําชุดขอมูลการคาดการณอัตราการวางงาน (Forecast Unemployment) 

ตัวชีว้ัดใหม ่Joint KPIs 
ขา้มกระทรวง 

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

1) สํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกจิการแรงงาน 
2)  สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ

น้ําหนัก 
2.5 



ที่ กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดทํารายงานการศึกษาคนควา รวบรวมแนวคิด และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

2 จัดประชุมหารือกับผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีเก่ียวของ 
ผูเชี่ยวชาญจากองคกรระหวางประเทศ และผูเชี่ยวชาญในประเทศ 

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับผูเก่ียวของ ในการพัฒนาตัวแบบพยากรณคาคาดการณ

อัตราการวางงาน 

4 ดําเนินการพยากรณอัตราการวางงาน จากตัวแบบพยากรณท่ีไดจากการศึกษา 

5 ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคาคาดการณอัตราการวางงาน 

6 จัดทําระเบียบวิธีการศึกษาการจัดทําคาคาดการณอัตราการวางงาน 

7 จัดประชุมหารือกับผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ความเห็นชอบ/ขอเสนอแนะตอคาคาดการณอัตราการวางงานท่ีไดจากตัวแบบ

พยากรณ 

8 นําขอคิดเห็นไปปรับปรุงตัวแบบคาดการณ/พยากรณอัตราการวางงานเพ่ือใหไดชุด

ขอมูลการคาดการณอัตราการวางงานท่ีพรอมจัดสงให IMD ในป 2024 

แผนการดําเนินการตามตัวช้ีวัด  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) 

(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 



(ราง) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตัวชี้วัด 5 : การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0  
               (PMQA 4.0)  

เง่ือนไข : - ...................................................................................................................................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบการรายงาน : สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
ชวงเวลารายงานผล : - 

น้ําหนัก 
15 

ตัวชีว้ัดเดมิ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน  
- กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

คําอธิบาย 

• PMQA 4.0 คือ เคร่ืองมือการประเมินระบบการบริหารของสวนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตรของสวนราชการกับเปาหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 

• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหนวยงานและความพยายามของสวนราชการในการขับเคล่ือนงานใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน  

• พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมนิสถานะการเปนการระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเปาหมายใหสวนราชการมีคะแนนผลการประเมินในขัน้ตอนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดีขึ้นจากผลคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• พิจารณาจากผลการประเมนิสถานการณเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซ่ึงเปนคะแนนเฉล่ียในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดวย หมวด 1 การนําองคการ หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและ

การจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏบิัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

ผลการดําเนินงาน 

(ระดับคะแนน) 
233.81 304.00 371.89 380.05 427.30 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2567)  

ปงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คาเปาหมาย 
เพ่ิมขึ้นอยางนอย 

ปละ 8% 

เพ่ิมขึ้นอยางนอย 

ปละ 8% 

เพ่ิมขึ้นอยางนอย 

ปละ 2% 

เพ่ิมขึ้นอยางนอย 

ปละ 2% 

เพ่ิมขึ้นอยางนอย 

ปละ 2% 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

สวนราชการ 400 427.30 

(คะแนนป 2565)  
435.85 

(คะแนนป 2565 + 2 %) 

เปาหมายการดําเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) หรือแผนดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ (Action plan) (โปรดแนบ) 

กําหนดใหทุกหนวยงานในสวนกลางจัดทําลักษณะสําคัญของหนวยงาน และประเมินตนเองดวยเคร่ืองมือบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ใน 3 มิติเปาหมายการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 เพื่อนําไปคนหาโอกาสการพัฒนาและจดัทําแผนพัฒนาหนวยงานสูระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ป  

(พ.ศ. 2565-2567) และแผนปฏิบัติการพัฒนาหนวยงานสูระบบราชการ 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอไป 
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