
หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

สำนักงาน 
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเพชรบุรี (สตม.) 
2.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (สตม.) 
3.โครงการกอสรางอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดขอนแกน (สตม.) 
4.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงา (สตม.) 
5.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (สตม.) 
6.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ (สตม.) 
7.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมหาสารคาม (สตม.) 
8.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชัยภูมิ (สตม.) 
9.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดบุรีรัมย (สตม.) 
10.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสกลนคร (สตม.) 
11.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสุรินทร (สตม.) 
12.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย (สตม.) 
13.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครปฐม (สตม.) 
14.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (สตม.) 
15.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดราชบุรี (สตม.) 
16.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสระแกว (สตม.) 
17.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครสวรรค (สตม.) 
18.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี (สตม.) 
19.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสระบุรี (สตม.) 
20.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสิงหบุรี (สตม.) 
21.โครงการอาคารท่ีทำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตรัง (สตม.) 
22.โครงการจัดหาระบบกลองตรวจจับสำหรับติดต้ังกับอากาศยานเพ่ือใชในภารกิจการบิน 
สนับสนุนการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด (บ.ตร.) 
23.โครงการจัดต้ังศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ ภายใตแผนงานบูรณาการเลขหมาย
โทรศัพทฉุกเฉินใหเหลือเพียงเลขหมายเดียว เพ่ือใหประชาชนสามารถแจงเหตุดวน เหตุราย 
เหตุฉุกเฉินไดทุกเร่ือง (สส.สทส.) 
24.โครงการรถยนตงานจราจร พรอมอุปกรณ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ 1,122 คัน (พธ.สกบ.) 
25.โครงการกลองบันทึกภาพเคล่ือนไหวแบบดิจิตอลชนิดติดบนตัวเจาหนาท่ีตำรวจงานสายตรวจ 
และงานจราจร 46,400 ชุด (พธ.สกบ.) 
26.พัฒนาระบบดานกระบวนงาน ธุรกรรมภาครัฐ เพ่ือยกระดับการใหบริการประชาชน 
27.โครงการติดตามความคืบหนาทางคดีภาคประชาชน 
28.โครงการจัดหาอุปกรณเพ่ิมใหกับสถานีตำรวจสำหรับรองรับการใชงานระบบสารสนเทศ 
สถานีตำรวจ(CRIMES) 29.การจัดต้ังกลุมงานสารสนเทศ 
30.โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร เพ่ือรองรับการปฏิรูปงาน
นิติวิทยาศาสตรตำรวจ สำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ  (รายละเอียดในโครงการสามารถ 
ปรับแกไขใหสอดคลองตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย นิติวิทยาศาสตรได)

กรมพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

พัฒนามาตรฐานและมาตรการท่ี 
เช่ือถือไดเพ่ือเรงกระบวนการ
อนุมัติแบบดิจิทัล (Speed-up 
e-Licensing)

สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

1.โครงการจัดตั้งศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน 
2.โครงการศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ 
3.การเผยแพร ประชาสัมพันธและ
เขาถึงขอมูลขาวสารของกลุมเปา
หมาย(สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส e-magazine 
MOL,Infographic) 
4.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธเครือขายดาน
แรงงาน

สำนักงาน 
ประกันสังคม

1.การปรับปรุง กอสรางอาคาร
สถานท่ี 
2.บูรณาการคลังขอมูลบ๊ิกดาตา
องคกรและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 
3.พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรอง
รับการใหบริการประกันสังคม

กรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน

1.โครงการพัฒนาระบบประมวลผล 
ขอมูลและปรับปรุงคลังขอมูล 
2.โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่
ผูใหบริการสายดวน 1506 กด 4 กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน 
3.โครงการเผยเเพร ภารกิจภาพลักษณ 
กรมพัฒนาฝมือ เเรงงานโดยสื่อ
ประชาสัมพันธ ประจำป 2563 
4.โครงการจัดทำสมุดเผยเเพร ขอมูล
พื้นฐานในการประสานงานเเละอำนวย
ความสะดวกในการบริการประชาชน 
ประจำป 2563 
5.โครงการจางปรับปรุงระบบสาร
สนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงานรองรับ
การออกเอกสารดิจิทัล

สำนักงานปลัด
กระทรวง 

สาธารณสุข

โครงการพัฒนาคุณภาพการให
บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ 
หนวยงานสวนกลางในสำนัก
งานปลัดกระทรวง (สป.) 
ประจำปงบประมาณ 2563

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

โครงการ 
ประชาสัมพันธเพื่อ 
การสื่อสารองคกร

กรมพัฒนา 
สังคมและ 
สวัสดิการ

การบริหารจัดการ
ขอมูลและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

สำนักงานสภา 
พัฒนาการ 

เศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ

โครงการพัฒนาระบบ 
ประมวลผลตาราง
อุปสงคและอุปทานของ 
ประเทศไทย

กรมการคา
ตางประเทศ

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ Call Center รองรับการ
อำนวยความ สะดวกทางดาน
ขอมูลการคาตางประเทศดวย
นวัตกรรมดิจิทัล 
2.โครงการพัฒนา ระบบบริการ
การออกหนังสือสำคัญการสงออก
นำเขาสินคา ภายใตการปรับลด 
ข้ันตอนการสงออกสินคา 
ยุทธศาสตรขาว (DFT SMART 
Licensing Systems: SMART-I)

สถาบันวิจัยและ 
พัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับ
แหงชาติ 

งานพัฒนาการบริการ
ผานระบบ 

อิเล็กทรอนิกส

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา

1.โครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล
เพ่ือรองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสูเศรษฐกิจยุค
ใหม  (New Economy) 
2.พัฒนาการใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
แกหนวยงานภาครัฐเพ่ือเขาสู Digital Service 
3.ศึกษาธุรกิจบัญชีทาย พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจ ของคนตางดาว พ.ศ.2542 
4.รางพระราชบัญญัติการจัดต้ังบริษัทจำกัด
คนเดียว พ.ศ. .... 
5.รางพระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
6.แผนงานการ เช่ือมโยงขอมูลจากระบบตรวจ
สอบขอมูลนิติบุคคลระหวางหนวยงานภาครัฐ 
7.โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศสรางโอกาส
ทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity) 
8.โครงการยกระดับระบบ จดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) 
9.โครงการพัฒนาระบบ จดทะเบียนพาณิชย 
10.แปลงเอกสารแฟม ทะเบียนนิติบุคคลใหอยู
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
11.พัฒนาระบบสรางธรรมาภิบาล ธุรกิจดวย
ดิจิทัล

สำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับ 
หลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย

1.โครงการ one stop service 
2.โครงการการเอ้ือใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนหรือโอนยายการ 
ลงทุนท่ีเปนไปอยางสะดวก : 
e-KYC และ National 
ผDigital ID

สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล*

1.โครงการพัฒนาแพลตฟอรม
เพื่อสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในการใหบริการแกภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ
2.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่น
คงปลอดภัย

สำนักงาน 
เลขาธิการสภา 
ผูแทนราษฎร

1.โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเปน 
พลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยใหย่ังยืนกิจกรรม 
ยุวชนประชาธิปไตย 
2.การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน รัฐสภา ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 
3.โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเปน
พลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยใหย่ังยืน (กิจกรรม 
รวมรุนยุวชนเพ่ือการสรางความเปนพลเมือง
/สรางเครือขายยุวชนประชาธิปไตย) 
4.โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเปน
พลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยใหย่ังยืน 
(กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย)

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

1.โครงการนำเขาขอมูลการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
(ขอมูลกอนประกาศโฆษณา) ใหปจจุบัน 
2.โครงการบริหารจัดการคำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
3.โครงการนำเขาขอมูลเคร่ืองหมายการคาใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
4.โครงการสงเสริมการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของพระราชวงศในประเทศ
และตางประเทศ 
5.โครงการแปลรายการสินคาหรือบริการคำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาระหวางประเทศ 
6.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย 
7.โครงการนำเขาขอมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (พีซีที) และคำขออ่ืนๆหลังการ
ประกาศโฆษณาสูระบบปฏิบัติการสิทธิบัตรใหเปนปจจุบัน 
8.จัดซ้ือระบบสำรองขอมูลทรัพยสินทางปญญา ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013  
9.โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
10.จางท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
11.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการและใหคำปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา 
12.โครงการเรงรัดและปรับปรุงการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
13.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการและใหคำปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา 
14.โครงการสงเสริมการคุมครองเคร่ืองหมายของพระราชวงศในตางประเทศและตางประเทศ 
15.โครงการเรงรัดการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
16.โครงการบริหารจัดการคำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
17.เรงรัดการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
18.โครงการนำเขาขอมูลเคร่ืองหมายการคาใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
19.โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองหมายการคา 
20.จัดต้ังหนวยนำเขาขอมูลการย่ืนจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
21.โครงการเรงรัดและปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
22.จางท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
23.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพ่ือรองรับขอมูลคำขอสิทธิบัตร
/อนุสิทธิบัตร และขอมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึน 
24.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพ่ือรองรับขอมูลคำขอสิทธิบัตร
/อนุสิทธิบัตร และขอมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึน 
25.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
26.โครงการจางพัฒนาระบบการแจงและรับแจงขอมูลลิขสิทธ์ิในรูปแบบไรกระดาษ 
(Paperless) 
27.พัฒนาระบบสืบคนและแจงเตือนสถานะการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
28.โครงการนำเขาขอมูลประกาศโฆษณาจากสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาลงในระบบ
ฐานขอมูลสำหรับตรวจสอบความใหมของกองสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent design)

สำนักงาน
คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ
ราชการ*

1.โครงการสงเสริมความรวมมือในการเปดระบบราชการ 
(Open Government Partnership: OGP) 
2.โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 
3.โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบริการภาครัฐแกนิติ
บุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส 
4.โครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐเพ่ือ
ประสิทธิภาพและความโปรงใส 
5.โครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐเพ่ือ
ประสิทธิภาพและความโปรงใส ประจำป พ.ศ. 2562 
6.ยกรางกฎหมายใหมหรือปรับปรุงกฎหมายระเบียบ แนว
ปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
7.การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service 
Reform) 
8.การเสนอความเห็นเก่ียวกับรางกฎหมายวาดวยรัฐบาลดิจิทัล 
9.โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
10.ขอเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
11.โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบริการภาครัฐแกนิติ
บุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส  (Central Biz Box) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัด
กระทรวง 

อุตสาหกรรม*

1.คาใชจายการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร 4.0 ดานกำลังคน 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
2.คาใชจายการพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปล่ียนผาน
สูอุตสาหกรรม 4.0 
3.คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมเ
พ่ือรองรับยุทธศาสตร 4.0

สำนักงานปลัด
กระทรวง 
พาณิชย

1.การยกระดับประสิทธิภาพการ
ดำเนินการงานบริการของหนวย
งานสังกัดกระทรวงพาณิชยในสวน
ภูมิภาคตาม พระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
2.โครงการปรับปรุงเว็บไซตของ
สำนักงานพาณิชยจังหวัด 76 
จังหวัด

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา 

แหงชาติ 
(องคการมหาชน)

1.ยศ.3_โครงการสำรวจความ พึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ // 2563 
2.อก.1_งานพัฒนาสัมพันธ // 2563 
3.ทส.5_บริหารจัดการ สารสนเทศและ 
เทคโนโลยีภายในสถาบัน // 2563 
4.ทส.4_เชาบริการพ้ืนท่ีวางเคร่ืองแมขาย 
(Co-Location) พรอมวงจรส่ือสัญญาณ 
อินเตอรเน็ต (Disaster Recovery Site)// 
2563 
5.ทส.3_ปรับปรุง ระบบเครือขายของศูนย
ขอมูล Data Center Siteและศูนยสำรอง
ขอมูล ภัยพิบัติ Disaster Recovery Site // 
2563 
6.ทส.2_บำรุงรักษา ระบบเครือขายและ  ระบบ
คอมพิวเตอรแมขายของศูนยขอมูล
หลัก Data Center Site และศูนยสำรอง
ขอมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site 
ผูประสานงานนายสถาพร คำเจริญ// 2563

สำนักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง

1.สงเสริมการมีสวนรวมระหวางรัฐ 
เอกชน และประชาชนการจัดต้ังเพจ 
และบริหารจัดการ facebook 
สถานีขาวกระทรวงการคลัง 
2.ยกระดับการใหบริการของศูนย 
บริการรวมกระทรวงการคลัง 
3.พัฒนาระบบบริการ Tax Single 
Sign On (Tax SSO)

กรมสรรพากร

1.แผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชน
เปนรูปแบบ Digital 
2.ระบบประมวลขอมูลผลการจัดเก็บภาษี
อากรเช่ือมโยงขอมูลภาครัฐ 
3.ปรับปรุงแบบฟอรมคำรอง/คำขอในการ
ใหบริการบุคคลภายนอกใหเปนรูปแบบอิเ
ล็กทรอนิกสหรือดิจิทัล 
4.การรับชำระเงินภาษีอากรดวยบัตร 
อิเล็กทรอนิกส 
5.ปรับปรุงแบบฟอรม คำรอง/คำขอใน การ
ใหบริการบุคคลภายนอกใหเปนรูป
แบบอิเล็กทรอนิกสหรือดิจิทัล 
6.การเช่ือมโยงขอมูลภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
ดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
7.แผนปรับปรุง ระบบการยืนยันตัวตน 
ใหรองรับการใหบริการระบบ My Account 
8.การพัฒนา Line Official ของกรม
สรรพกร

กรมขนสงทางบก*

1.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
(Queueless : คิวท่ีไมมีคิว) 
2.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกและเคร่ืองพิมพมัลติฟงกช่ันสี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
3.โครงการการดำเนินงาน ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (โทร 1584) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
4.การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยขาราชการ ขนาด 12 หนวย พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
สำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม แหงท่ี 1 
5.กอสรางอาคารสำนักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงท่ี 2 พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
ตำบลบางแกว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยขาราชการ ขนาด 32 หนวย พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 2 7.การกอสรางอาคารใบอนุญาตขับรถ พรอมส่ิง
กอสรางประกอบ สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1  
8.การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยขาราชการ ขนาด 32 หนวย พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 
9.การกอสรางอาคารสำนักงานขนสงสาขาอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
10.กอสรางอาคารท่ีพักอาศัยขาราชการ ขนาด 32 หนวย พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
สำนักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10.การปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยขาราชการ 23 แหง 
11.กอสรางอาคารท่ีพักอาศัยขาราชการ ขนาด 12 หนวย พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
สำนักงานขนสงสาขาอำเภอเกาะสมุย ตำบลลิปะนอย อำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี 
12.การกอสรางอาคารสำนักงานขนสงจังหวัดนครปฐม พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
13.การกอสรางอาคารสำนักงานขนสงจังหวัดพะเยา พรอมส่ิงกอสรางประกอบ 
14.กอสรางอาคารสำนักงานขนสงอุตรดิตถ แหงท่ี 2 พรอมส่ิงกอสรางประกอบ ตำบลชัย
จุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
15.กอสรางอาคารสำนักงานขนสงอุตรดิตถ แหงท่ี 2 พรอมส่ิงกอสรางประกอบ ตำบลชัย
จุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
16.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Passbook พรอมติดต้ังทดแทนและเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
17.โครงการบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ และการเชาระบบส่ือสารขอมูล
โทรคมนาคมประจำป 2562 
18.โครงการจัดหาอุปกรณทดแทนและปรับปรุงระบบเล่ือนลอตอภาษี (Drive Thru for Tax) 
19.โครงการ การดำเนินงานศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) 
20.โครงการจัดหาบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส 
21.โครงการตรวจสอบการรักษามาตรฐานความเปนตนแบบตามโครงการพัฒนายก
ระดับสำนักงานขนสงจังหวัด 
22.กอสรางอาคารผลิตแผนปายทะเบียนรถ 
23.จัดหาเคร่ืองจักรอัตโนมัติเพ่ือพัฒนาระบบแผนปายทะเบียนรถ 
24.โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการผานชองทางการเล่ือนลอตอภาษี (Drive 
Thru for Tax) 
25.โครงการจัดหาอุปกรณเครือขาย (Switch) ทดแทน และระบบบริหารจัดการเครือขาย
อินเตอรเน็ตสำหรับกรมการขนสงทางบก สวนกลางและสำนักงานขนสงสวนภูมิภาคใหมี
ประสิทธิภาพ 
26.การจัดใหมีกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย

บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)

กรมการคา 
ระหวางประเทศ

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ 
การเหมืองแร

กรมการแพทย 
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

สำนักงาน 
เลขาธิการสภา 
ผูแทนราษฎร

กรมควบคุมโรคสำนักงาน ป.ย.ป.

สำนักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ*

กรมการแพทย

กรมอนามัย

การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหง

ประเทศไทย

สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

กองทัพบก การไฟฟา 
นครหลวง

กรมสงเสริม 
สหกรณ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สำนักงานสลาก 
กินแบงรัฐบาล*

กรมประมง

สำนักงานคณะ 
กรรมการ 
ออยและ 

น้ำตาลทราย

กรมพัฒนาท่ีดิน

สำนักงานปลัด 
กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม

กรมราชทัณฑ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

กรมตรวจสอบ 
บัญชีสหกรณ

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการ 

สรางเสริมสุขภาพ

กรมควบคุม 
มลพิษ

กรมกิจการสตรี 
และสถาบัน 
ครอบครัว

กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น*

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

F0501 ความทันสมัยและไมเปนอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ                                                          F0501 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อปรับใหสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนแม�บทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม�บทย�อย 2001 บร�การภาครัฐได�รับการปรับเปลี่ยนเป�นดิจ�ทัลเพ��มข�้น 
เป�าหมายแผนแม�บทย�อย  200101 บร�การภาครัฐได�รับการปรับเปลี่ยนเป�นดิจ�ทัลเพ��มข�้น

F0101 โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล 
F0102 ระบบขอมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะหวางแผน
ตัดสินใจเชิงนโยบายและ/หรือพัฒนาบริการตางๆ 
ใหกับประชาชน
F0103 แพลตฟอรมการใหบริการภาครัฐ 
F0104 การเชื่อมระบบกับแพลตฟอรมกลางการ 
บริการกลาง
F0105 มาตรฐานดานดิจิทัล

V01
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนดิจ�ทัล

(Digital Ecosystem)

F0201 การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ 
แบบเบ็ดเสร็จ
F0202 การเปดเผยขอมูลภาครัฐใหกับภาคสวนตางๆ

V02
การเปดเผยและเช�่อมโยงขอมูล

ภาครัฐ (Open and connected)

F0301 ทักษะเฉพาะดานดิจิทัลของบุคลากรของรัฐ
ที่มีหนาที่ใหบริการและกลุมดูแลระบบการบริการ
ดิจิทัล
F0302 การสรางการรับรู/เขาใจการรับบริการจาก 
ระบบดิจิทัลของประชาชน

V03
การพัฒนาบุคลากร

F0401 นโยบายที่เอื้อตอการผลักดันงานบริการ
ภาครัฐที่ เปนดิจิทัล
F0402 การตอยอดงานบริการใหเปนรูปแบบการ
บริการออนไลน

V04
 การผลักดันงานบร�การภาครัฐใหเปนดิจ�ทัล

บร�การภาครัฐไดรับการ

ปรับเปลี่ยนเปนดิจ�ทัล

เพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :
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กรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน

โครงการเสริมสราง
ความรูดานการจัด
ซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุตาม 
พระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

กรมอนามัยสำนักงาน
ป.ย.ป.*

สำนักปลัด 
กระทรวง 

สาธารณสุข

กรมกิจการ
เด็กและเยาชน

สำนักงาน  
สภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ*

กรมพัฒนาท่ีดินกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ

กรมกิจการสตรี 
และสถาบัน 
ครอบครัว

สำนักงานปลัด
กระทรวง 
พาณิชย

สำนักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ

สำนักงานปลัด
กระทรวง

อุตสาหกรรม

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

สำนักงานปลัด
กระทรวง 
แรงงาน

คาตอบแทนให
ผูปฏิบัติงานใน 
ราชการ (อสร.) 

(สภ.)

การรถไฟฟา 
ขนสงมวลชน 

แหงประเทศไทย

1.โครงการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่สำนักงาน รฟม. 
2.แผนงานลดคาใช 
จายใน ระยะสั้นและ 
ระยะยาว  
3.โครงการบริหาร 
จัดการพลังงานเพื่อ
ลดคาใชจาย 
สาธารณูปโภคของ 
รฟม.

กรมสรรพากร

1.โครงการการบริหารการคืนภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดา 
2.แผนการติดตามการจัดเก็บเทียบ
กับคาดการณของกระทรวงการคลัง 
3.แผนควบคุมและติดตามแผนงาน
สำรวจผูเสียภาษีรายใหมจากการ 
ปฏิบัติงานสำรวจและผูเสียภาษี  
รายใหมท่ีมีภาษีชำระ 
4.การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผู 
ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(e-Business) ในตางประเทศ 
5.มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
6.โครงการศึกษา วิเคราะห 
โครงสรางการแบงงานภายในสวน
ราชการหนาท่ีความรับผิดชอบอัตรา
กำลัง และแผนความกาวหนาในสาย
อาชีพกรมสรรพากร 
7.กำหนดใหมีการจัดเก็บภาษีมูลคา 
เพ่ิมสำหรับการนำเขา สินคาท่ีมีราคา
ไมเกิน 1,500 บาท

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม�บทย�อย 2002 การบร�หารจัดการการเง�นการคลัง
เป�าหมายแผนแม�บทย�อย  200201 หน�วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป�าหมายยุทธศาสตร�ชาติ

F0101 ฐานขอมูลที่สะทอนสถานการณปจจุบัน
และสามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนได 
F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ
F0103 การบูรณาการการจัดทำแผนระหวางหนวย
งานที่เกี่ยวของ
F0104 แผนที่ยืดหยุน ปรับตัวไดทันสถานการณ

V01
แผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

F0201 กลไกและชองทางที่เอื้อใหการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานในการนำแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ
F0202 การดำเนินงานที่ยืดหยุนตามสถานการณ
F0203 การบริหารงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย

V02
การขับเคลื่อนตามเปาหมายที่กำหนดไว 

F0301 ระบบติดตามประเมินผลที่สามารถเชื่อมโยง
ผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และสามารถใชพัฒนาตัวช้ีวัดได
F0302 การเชื่อมโยงขอมูลการติดตามประเมินผล
ระหวาง หนวยงาน
F0303 การสื่อสารและการเผยแพรผลการประเมิน

V03

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ที่มีประสิทธ�ภาพ  

F0401 ขอมูลผลการประเมินการดำเนินการ
ที่ผานมา อยางถูกตอง
F0402 ผลการประเมินสถานการณและบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางเทาทันเหตุการณ

V04
การปรับปรุง แกไข เพื่อพัฒนาการดำเนินการ 

หนวยงานภาครัฐบรรลุ

ผลสัมฤทธ�์ตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V05 สภาพแวดลอมในการบรรลุผลสัมฤทธ�์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

F0501 กฎหมายที่เอื้อตอการขับเคลื่อน

F0502 ความตระหนักรูของสาธารณะ

F0503 การมีสวนรวมของหนวยงาน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ  
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กรมสรรพากร

โครงการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา
สำคัญในแผพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 สูการ
ปฏิบัติปงบประมาณ 
2562

การรถไฟฟา 
ขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย*

สำนักงาน 
สลากกินแบง 

รัฐบาล*

สำนักงานปลัด 
สำนักนายก 
รัฐมนตรี* 

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน 
ครอบครัว

กรมกิจการเด็ก
และเยาชน

กรมการแพทย

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

สำนักงาน 
ตำรวจแหงชาติ

โครงการพัฒนา 
ระบบคอมพิวเตอร
สำหรับวิเคราะห 
และประมวลผล 
อาชญากรรมกลาง

กรมสงเสริม 
การปกครอง 

ทองถิ่น* 

1.โครงการสนับสนุน 
คาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.โครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแก 
ผูสูงอายุ 
3.โครงการสนับสนุน 
การเสริมสราง 
สวัสดิการทางสังคม 
ใหแกผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ

กรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน

โครงการคลินิกชาง
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน รวมรณรงค 
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาล 
สงกรานต ประจำป 
2563

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

1.โครงการวิเคราะห 
สภาวการณการบริหาร
งานภาครัฐ แบบองค
รวมระยะที่ 2 
(Government at a 
Glance) 
2.โครงการขับเคลื่อน
การบริหารราชการ 
แบบประชารัฐที่เนน 
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 
3.โครงการพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ
ของหนวยงานภาครัฐ 
สูระบบราชการ 4.0
4.โครงการสงเสริม 
การมีสวนรวมในการ
บริหารงานภาครัฐ 
(OGP) 
5.โครงการขับเคลื่อน
การบริหารราชการ 
แบบประชารัฐที่เนน 
ประชาชนเปน 
ศูนยกลาง

สำนักงาน 
สภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ

1.โครงการขับเคลื่อน 
ประเด็นการพัฒนา
สำคัญในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 สูการปฏิบัติ 
ปงบประมาณ 2562      
2.โครงการจัดประชุม 
ประจำป 2562 ของ 
สศช.

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม�บทย�อย 2003 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป�าหมายแผนแม�บทย�อย  200301  เป�ดโอกาสให�ภาคส�วนต�าง ๆ มีส�วนร�วมในการจัดบร�การสาธารณะและกิจกรรมอย�างเหมาะสม

F0101 การเผยแพรขอมูลขาวสาร/ผลการดำเนินการของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ
F0102 การเชื่อมโยงฐานขอมูลเรื่องการรับฟงความคิดเห็น

V01
การสื่อสารการรับฟงความคิดเห็น

F0201 เวทีรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบ
ราชการ ดานตาง ๆ 
F0202 การใหบริการสาธารณะภาครัฐ 5 ระดับ ไดแก 
1. การรับรูขาวสาร  2. การเสนอความคิดเห็น 
3. การเขามาเกี่ยวของหรือมีสวนรวม  4. การรวมปฏิบัติ และ 
5. การใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ
F0203 การมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการทำงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 3 ระดับ ไดแก 1. e-Information 2. e-Consulting 
และ 3. e-Decision Making

V02
การมีสวนรวมที่เหมาะสม

F0301 การติดตามและประเมินผลของภาคสวนตางๆ อยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม
F0302 บทบาทของเอกชนที่เพิ่มขึ้นในงานภาครัฐบางประเภท
F0303 มาตรการสงเสริม กระตุน และจูงใจเพื่อใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวม

V03
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธ�ภาพ

เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ 

มีสวนรวมในการจัด

บร�การสาธารณะและ

กิจกรรมอยางเหมาะสม

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V04 สภาพแวดลอมในการเปดโอกาสเพื่อการมีสวนรวม

F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม และสงเสริมการสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อการมีสวนรวม 

F0402 ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
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สำนักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ

กรมกิจการเด็ก 
และเยาชน

บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

กรมสงเสริม 
การปกครอง

ทองถิ่น*

1.โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการทองถิ่น 
2.แผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 
4.โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
6.โครงการสงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
7.โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
8.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
9.จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10.โครงการเสริมศักยภาพของโครงสรางพื้นฐาน เมืองเปาหมายและเมืองชายแดน 
11.โครงการยกระดับการทองเที่ยวคุณภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ 
12.โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองนาอยูภาคตะวันออก 
13.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม 
14.โครงการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
15.โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน 
16.โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม 
17.โครงการพัฒนาระบบครูพี่เลี้ยง 
18.โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวธรรมชาติ 
19.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคาโลก 
20.โครงการปองกันและแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
21.โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาคเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวทะเลท่ีมีช่ือเสียง 
22.โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเน่ืองในแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค 
23.แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
24.แผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
25.แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม�บทย�อย 2003 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป�าหมายแผนแม�บทย�อย  200302  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นต�องมีสมรรถนะและสร�างความทันสมัยในการจัดบร�การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให�กับประชาชน

F0101 แผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
F0102 ชองทางการใหบริการประชาชนที่ทันสมัย

V01
การบร�หารจัดการที่มีประสิทธ�ภาพ

F0201 ชองทางการมีสวนรวมของประชาชนและภาคี 
เครือขายในการแสดงความตองการ
F0202 ขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงกัน
F0203 การเขาถึงขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เขาถึงงาย 
และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
F0204 ชองทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ 
เขาถึงไดงาย

V02
 การบูรณาการและการสรางความรวมมือภาคี

เคร�อขายการพัฒนา

F0301 ชองทางประชาสัมพันธที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ไดงาย
F0302 ชองทางการรับบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสม
กับประชาชนทุกกลุม

V03
ความพรอมของประชาชนในฐานะผูรับบร�การ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองมีสมรรถนะ

และสรางความทันสมัยใน

การจัดบร�การสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะให

กับประชาชน

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V04 สภาพแวดลอมที่สงเสร�มการดำเนินการของ อปท.

F0401 กฎหมายที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมใหกับประชาชนตามอำนาจหนาที่
F0402 บุคลากรอปท. ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
F0403 ระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
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หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

สำนักงาน 
เลขาธิการ
วุฒิสภา

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

1.โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาวิเคราะห
บทบาทภารกิจและโครงสรางของกรม 
พัฒนาฝมือแรงงาน 
2.การเชาใชบริการระบบเครือขายส่ือสาร
ขอมูลคอมพิวเตอร 
3.โครงการจัดทำและ ทบทวนแผน 
ปฏิบัติราชการกรม พัฒนาฝมือแรงงาน
ประจำปงบ ประมาณ พ.ศ. 2563 
4.โครงการการขับเคล่ือนระบบประกัน 
คุณภาพระบบทดสอบมาตรฐาน ฝมือ
แรงงานตามระบบ ISO/IEC 17024 
5.พัฒนาระบบ บริหาร จัดการองคการ
สูระบบราชการ 4.0 
6.ระบบการควบคุมภายในของ กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

สำนักงาน 
ประกันสังคม

1.การพัฒนาการประชาสัมพันธ
และสรางภาพลักษณองคกร 
2.โครงการจัดหาระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปดแบบเชื่อมโยง 
(CCTV) 
3.การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพองคกร 
4.การพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร 
5.การพัฒนานวัตกรรมใหบริการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
6.การจัดทำแผนปฏิรูปองคการ

กรมกิจการ 
เด็กและเยาวชน

1.โครงการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
เครือขายภายในของกรม 
กิจการเด็กและเยาวชน 
2.โครงการสงเสริมการ 
พัฒนาระบบบริหารของ 
องคกร 

กรมกิจการ 
ผูสูงอายุ

1.โครงการพัฒนาองคกรสู 
ความเปนเลิศ 
2.โครงการจัดการระบบ 
เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือ 
การพัฒนางานดานผูสูงอายุ 
3.โครงการสงเสริมการพัฒนา 
ระบบบริหาร 
4.โครงการขับเคล่ือนงานดาน
ผูสูงอายุสูประชาคมอาเซียน

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง 

1.โครงการพัฒนาและ
บริหารองคกร 
2.โครงการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการองคกร

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ 
การเหมืองแร

การจัดทำอนุบัญญัติ
ออกตามความในราง
พระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. .... (2562)

สำนักงาน 
มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

1.โครงการการบริการจัดการ
ขอมูลสำหรับการบูรณาการ 
ขอมูลอุตสาหกรรม 
2.การปฏิรูปสถาบันดานการสง
เสริมผลิตภาพการมาตรฐานและ
นวัตกรรม 
3.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทบทวนยุทธศาสตร สมอ. เพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติสู TISI 
4.0” 2562

สำนักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง

1.หลักสูตรการส่ือสารในยุค
ดิจิทัล 
2.โครงการบริการ และเผยแพร
ขอมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
สาธารณะ (MoF Open Data 
Services) 
3.โครงการจัดทำระบบบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบ 
อิเล็กทรอนิกสใหม (New 
GFMIS Thai)

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการคัดกรองและตรวจสอบ
เอกสารลวงหนาทางอิเล็กทรอนิกส
สำหรับผูย่ืนขอรับการตรวจลงตรา 
(E-VOA) 
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
ดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของ(บก.ปอท.) 
3.การบริหารจัดการหนวยงาน ตร. ใ
นสวนภูมิภาค 
4.การกระจายอำนาจใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
5.การจัดทำและดำเนินการตามแผน
ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวง 

สาธารณสุข

1.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำ
ปงบประมาณ 2563 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเตรียมความ
พรอมรับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำป งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3.โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพ 
นำรอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สงเสริมหนวยงาน ใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงาน
สงสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขา 
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจำป พ.ศ.2563 
5.โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสง
สมัครรับรางวัล (PMQA) ประจำป พ.ศ.2563 
7.โครงการช้ีแจงแนวทางการเขียนผลงานสงสมัครรับ
รางวัล United Nations Public Service Awards 
2020 8.โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
กสธ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
9.โครงการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหนวยงาน
ในสังกัด สป./กพร.สป. 
10.โครงการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหนวยงาน
ในสังกัด สป./กพร.สป. 
11.โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการผูบริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agree-
ment:PA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
12.โครงการจัดทำคำรับรองและการรายงานการประเมิน
สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติราชการ/การประเมินผูบริหารองคการ ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13.โครงการดำเนินการปฏิรูปการปรับบทบาทและ
โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเขตสุขภาพ

สำนักงานปลัด 
กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม

1.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรสำหรับผูบริหาร
และเจาหนาท่ีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 
2.โครงการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอรแมขายกลางทดแทนและเพ่ิมประสิท
ธิภาพ 3.แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 4.โครงการพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการ ระดับกระทรวง (MOC) 
และระบบศูนยปฏิบัติระดับกรม (DOC) 
5.โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ 
(Back Office) 
6.โครงการใหบริการ Government Platform as a Service 
7.โครงการใหบริการระบบเครือขายส่ือสารขอมูลเช่ือม
โยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network) 
8.โครงการใหบริการศูนยขอมูลคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government 
Data Center) 9.โครงการใหบริการระบบคลาวดภาครัฐ (Government 
Cloud Service) 
10.โครงการกำกับและตรวจสอบการใหบริการหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหเป
นไปตามมาตรฐาน 11.โครงการพัฒนาทักษะ และเสริมสรางสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล สูประเทศไทย 4.0 
12.การสรางความรวมมือเช่ือมโยงทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางหนวยงาน เพ่ือประสิทธิภาพการ
บังคับใชกฎหมาย 13.การจัดต้ังหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service 
Delivery Unit: SDU) 
14.การจัดทำแผนปฏิรูปองคการของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สำนักงานสถิติ 
แหงชาติ

1.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ 2563 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรการเตรียมความพรอม
รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award: PMQA) กอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.โครงการพัฒนา ยกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพ
นำรองของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สงเสริมหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานสงสมัครรับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม ประจำป พ.ศ.2563 
5.โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสงสมัคร
รับรางวัล (PMQA) ประจำป พ.ศ.2563 
7.โครงการช้ีแจงแนวทาง การเขียนผลงานสงสมัครรับรางวัล 
United Nations Public Service Awards 2020 
8.โครงการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติราชการ กสธ. ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
9.โครงการจัดทำ คำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหนวยงานในสังกัด 
สป./กพร.สป. 
10.โครงการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการผูบริหารของ
กระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement:PA) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11.โครงการจัดทำคำรับรองและการรายงาน การประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
ราชการ/การประเมินผูบริหารองคการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
12.โครงการประเมินผลประสิทธิภาพองคกรภายหลังการปรับ
ปรุงโครงสรางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(หนวยงานสวนกลาง ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2560) 
13.โครงการดำเนินการปฏิรูปการปรับบทบาทและโครงสราง
ของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเขตสุขภาพ

สำนักงานปลัด 
กระทรวง 

อุตสาหกรรม

1.คาใชจายในการจัดทำขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
ขอมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม 
2.คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม 
3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบโทรศัพทส่ือสาร
ผานระบบเครือขาย VoIP – Voice Over IP หรือ “VoIP Gateway” 
4.โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศูนยขอมูล
กลาง ระยะท่ี 2 
5.โครงการเชาบริการระบบ Cloud Computing เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และการใหบริการขอมูลประชาชนและผูประกอบการ 
6.การเชาวงจรส่ือสารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ต สำหรับ สปอ. 
สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค และหนวยงานในสังกัด อก. ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7.จัดจางบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวงในสวนกลางและสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8.โครงการคาใชจายในการจัดทำขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือน
ภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
ขอมูล(Big Data) สำหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม 
9.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารทางไกลผานจอภาพ 
10.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประจำป พ.ศ. 2563-2565
11.โครงการเชาบริการระบบ Cloud Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
งาน และการใหบริการขอมูลประชาชนและผูประกอบการ ปงบ 2562 
12.โครงการเชาบริการระบบ Cloud Computing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
งาน และการใหบริการขอมูลประชาชนและผูประกอบการ ปงบ 2562 
13.การเชาวงจรส่ือสารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ต สำหรับ 
สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค และหนวยงานในสังกัด อก. 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
14.การบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร ปงบ 2562 
15.โครงการบำรุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ อุปกรณ
ตอพวง ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
16.โครงการเชาวงจรส่ือสารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ตสำหรับ 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือขาย  และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
17.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศูนยกลางขอมูล
ดานอุตสาหกรรม 
18.โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของ สปอ. ภายใตศูนยปฏิบัติ
การ-MOC ระยะท่ี 3 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
2.โครงการประชาสัมพันธการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.หลักสูตร “การฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจาย ตรงเงินเดือนและคาจางประจำ” 
4.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
5.การติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
6.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ จัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ 
7.โครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8.การสรางความเขมแข็งในการรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ของสพฐ. ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตามนโยบาย กระทรวง
ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลักท่ี 3 การวิจัย กิจกรรมยอย การวิจัย
ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสำนักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
9.การสรางความเขมแข็งในการรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร 
ของ สพฐ. ตามมาตรฐานของ สพท. และ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 : โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมสวนรวม 
และสรางเครือขายตามหลักธรรมาภิบาล 
10.โครงการ พัฒนาระบบ Smart OBEC ป2562 
11.การสรางความเขมแข็งในการรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
ของสพฐ. ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมยอยท่ี 2.2 การพัฒนารูปแบบการประเมิน
โครงการ ของหนวยงานในภูมิภาค และหนวยงานในสวนกลาง สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
12.ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การจัดทำรายงานประจำปงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน ปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
13.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ 
14.การสรางความเขมแข็งในการรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ของ สพฐ. ตามมาตรฐานของ สพท. และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562การติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
15.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดาน
การเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐดวยเทคโนโลยี ทางการเงินในยุคดิจิทัล 4.0 
16.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน การคลังภาครัฐ ภายใต
ระบบ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (National e - Payment) ระดับผูบริหาร และผู
ปฏิบัติงาน 
17.โครงการปรับปรุงระบบ Smart OBEC ระบบงานบริหารท่ัวไป ใหใชรวมกับหนวยงาน 
ภาครัฐอ่ืน ปงบ 2563 18.โครงการพัฒนาการส่ือสารผานระบบดิจิทัล งบป 2563 
19.ยกระดับพัฒนาระบบ บริหารสูระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการ การ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี 
20.ยกระดับพัฒนาระบบบริหารสูระบบราชการ  4.0  ของสำนักงาน คณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

สำนักงานสภา 
พัฒนาการ 

เศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ

1.โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใตกลไกคณะกรรม
การบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
2.โครงการศึกษาการจัดทำงบดุลแหงชาติ ตามระบบบัญชี
ประชาชาติ 
3.ประเมินผลกระทบการ ปฏิบัติภารกิจภาครัฐภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
4.โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห การปรับปรุง
ฐานขอมูล และการพัฒนาเคร่ืองมือในการ บริหารเศรษฐกิจ
มหภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห  การ
ปรับปรุงฐานขอมูล และการพัฒนาเคร่ืองมือในการ บริหาร
เศรษฐกิจมหภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6.โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห  การ
ปรับปรุงฐานขอมูลและการพัฒนาเคร่ืองมือใน การบริหาร
เศรษฐกิจมหภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7.โครงการวางแผนการพัฒนาระบบเช่ือมโยง ขอมูลระดับ 
Big Data เพ่ือติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการในระดับ
ตางๆ ระยะท่ี 1

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

1.โครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.โครงการดาน อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ 
และรักษาความปลอดภัย 
3.พัฒนาประสิทธิภาพขององคการ 
4.โครงการดานประสานนโยบายและยุทธศาสตร 
5.โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
6.การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมี 
ประสิทธิผล 
7.โครงการดานเลขานุการ  และกล่ันกรองงาน
นายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

1.โครงการพัฒนาศูนยบริการขอมูล
เปดและการวิเคราะหขอมูลภาครัฐ
2.โครงการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.โครงการจัดทำแนวทางมาตรฐาน
และขอเสนอแนะการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government 
Transformation)

สำนักงาน 
ผูตรวจการ 
แผนดิน

1.โครงการพัฒนาการจัดการองคความรูของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน (Knowledge Manage-
ment: KM) 
2.โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปการกอต้ังผูตรวจการ
แผนดิน 
3.โครงการการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐตามหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
4.โครงการพัฒนาและขยายเครือขาย (ธรรมาภิบาล/เร่ืองรองเรียน) เพ่ือเสริมสรางความเปน
ธรรมในสังคม 
5.โครงการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ เพ่ือการ
แกไขปญหาความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม 
6.โครงการ Ombudsman Care 
7.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเร่ืองรองเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน
ดานการแสวงหาขอเท็จจริง 
8.โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหนาัท่ีและอำนาจของผูตรวจการแผนดิน 
9.โครงการขับเคล่ือนความรวมมือองคกรผูตรวจการแผนดินระหวางประเทศ 
10.โครงการพัฒนารูปแบบเสริมสรางความรวมมือระหวางผูตรวจการแผนดินแหง 
ประเทศไทยและองคกรผูตรวจการแผนดินระหวางประเทศ 
11.โครงการบูรณาการการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพ่ือใหความเปนธรรมและคุมครอง
ประชาชนในประชาคมอาเซียน 
12.โครงการการพัฒนาเอกสารทางวิชาการไปสูมาตรฐานสากล 
13.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเร่ืองรองเรียนผานโมบายแอปพลิเคช่ัน 
"ผูตรวจการแผนดิน" 
14.โครงการพัฒนาทักษะการใชระบบสารสนเทศของสำนักงานฯอยางมี ประสิทธิภาพ 
15.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานสำนักงาน 
16.โครงการพัฒนารูปแบบการส่ือสารองคกร ท้ังภายในภายนอกองคกรอยางท่ัวถึง 
17.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององคกร ผูตรวจการ
แผนดิน 18.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการยกระดับธรรมาภิบาลของ 
สำนักงานผูตรวจ การแผนดิน 
19.การจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ป การกอต้ังผูตรวจ
การแผนดินและการลงนามความรวมมือการกอต้ังเวทีผูตรวจการ แผนดินแหงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (South East Asian Ombudsman : SEAOF) 
20.โครงการพัฒนาเอกสารทางวิชาการไปสูมาตรฐานสากล 
21.โครงการพัฒนาการจัดการองคความรูของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน 
22.โครงการการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐตามหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
23.โครงการ Ombudsman Care 
24.โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร  
25.โครงการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือการ
แกไขปญหาความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม 
26.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานสำนักงาน

1.(เต็มป) โครงการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ 
2.(เต็มป) การช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.(เต็มป) โครงการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
4.(เต็มป) โครงการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
5.(เต็มป) การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพ่ือทดแทนของเดิมและจัดหาใหไดจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอบุคลากร 
ในอัตราสวน 1:1 
6.(เต็มป)การเพ่ิมประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซม เคร่ืองคอมพิวเตอร 
7.(เต็มป)การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001 : 2015 
8.(เต็มป) การจัดหาลิขสิทธ์ิการใชงาน (license) สำหรับอุปกรณเครือขาย 
9.(เต็มป) การเชาสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 
10.(เต็มป) โครงการตรวจประเมินเพ่ือตออายุการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
11.(เต็มป) โครงการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบเคล่ือนท่ีสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสสำหรับสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรของหนวยงาน  จำนวน 284 เลขหมาย 
12.(เต็มป) โครงการเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13.(เต็มป) โครงการจัดทำบทวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และ การจัดทำ 
และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และงานวิชาการ 
14.(เต็มป) การบำรุงรักษาระบบฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต 
15.(เต็มป) โครงการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหนวยงานภาครัฐ 
16.(เต็มป) โครงการจัดทำฐานขอมูลดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุม การบริหารราชการแผนดินรายดาน 
17.(เต็มป) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซ่ึงบุคคล ผูดำรงตำแหนงตามท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายบัญญัติ 
18.(เต็มป) โครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเผยแพรขอมูลการประชุมวุฒิสภาอยางถูกตองและรวดเร็ว (ครบเคร่ืองเร่ืองประชุม) 
19.(เต็มป) โครงการเช่ือมโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ
20.(เต็มป) โครงการเช่ือมโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ 
21.(เต็มป) โครงการจัดทำขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery 
22.(เต็มป) โครงการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
23.(เต็มป) โครงการซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยและแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผนดินไหว ประจำอาคารสุข
ประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
24.(เต็มป) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) 
25.(เต็มป) โครงการพัฒนางานดานตางประเทศในมิติของภาษาและวัฒนธรรม 26.โครงการจัดทำบทวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนงานติดตาม 
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และ การจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และงานวิชาการ 
27.โครงการจัดทำฐานขอมูลดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุม การบริหารราชการแผนดินรายดาน 
28.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซ่ึงบุคคล ผูดำรงตำแหนงตามท่ีรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ  
29.โครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเผยแพรขอมูลการประชุมวุฒิสภาอยางถูกตองและรวดเร็ว (ครบเคร่ืองเร่ืองประชุม) 
30.โครงการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ 
31.โครงการจัดทำขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery 
32.โครงการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
33.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) 
34. ช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
35.โครงการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
36.โครงการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
37.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร 
38.การเชาสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 
39.การบำรุงรักษาระบบฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต 
40.โครงการเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
41.โครงการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหนวยงานภาครัฐ

กรมสรรพากร

โครงการ  RD 
Smart Office 

2020

สำนักงาน
คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคการ
มหาชนประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการพัฒนาระบบ การบริหาร ราชการเชิงพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการ 
4.โครงการยอยท่ี 1 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงสรางและ
ระบบบริหารงานภาครัฐตาม แนวทางยุทธศาสตรชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ 
5.โครงการยกระดับการ ใหบริการภาครัฐ 
6.โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสูความเปนเลิศ 
7.โครงการศึกษาแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดต้ัง
สวนราชการใหมีความยืดหยุนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตาม 
ยุทธศาสตรชาติ   
8.โครงการพัฒนาสวนราชการรูปแบบเฉพาะ 
9.โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
10.โครงการเสริมสรางพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการ
พัฒนาระบบราชการและสงเสริมการเปนองคการแหงการ 
เรียนรู ของสวนราชการ  
11.โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ภาค าชการ 
12.โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินสวน
ราชการ 
13.โครงการพัฒนาสวนราชการรูปแบบเฉพาะ 
14.ศึกษาการแกไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
15.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ หนวยงานภาครัฐ
สูระบบราชการ 4.0 
16.โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนา โครงสรางและระบบบริหารงาน
ภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
17.การกำหนดใหมีกลุมงานสารสนเทศท่ี รับผิดชอบการรวบ
รวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ีแบบ 
บูรณาการ 
19.โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ีแบบ 
บูรณาการ 
20.โครงการเสริมสรางพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการพัฒนา
ระบบราชการและสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สวนราชการ 
21.โครงการศึกษาแนวทางการบริหารราชการแนวใหม

สำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู
ประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน (สภ.) 
2.โครงการทบทวนแผนปฏิบัติ การดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ดานแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
3.โครงการจางเหมาบำรุงรักษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยและ อุปกรณประชุมส่ือสารทางไกลของสำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน 
4.การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณ 
5.โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (บำรุงรักษา) 
6.โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ดานแรงงาน (Labour Big 
Data Analytics) เพ่ือการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ 
7.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
(12 ระบบ) 
8.โครงการจางเหมาบำรุงรักษาระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  
9.โครงการเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน การอำนวยการและประสานการ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดานแรงงานของจังหวัดและประสานงานท่ีเก่ียวของกับแผนของจังหวัด/พ้ืนท่ี 
10.โครงการพัฒนาการจัดการ ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ ระยะท่ี 2 
11.โครงการทบทวนแผน ปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงานและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
12.โครงการทบทวนแผน ปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงานและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
13.โครงการพัฒนาศักยภาพ ดานการจัดทำแผนดิจิทัลและเสริมสรางการ
ทำงานเปนทีมดาน IT ของกระทรวงแรงงาน 
14.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 
15.โครงการบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
16.โครงการจัดหา อุปกรณประชุมทางไกลผานเครือขายความเร็วสูงสำหรับ
หนวยงาน ภูมิภาคปงบประมาณ 2563 
17.โครงการจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนใหหนวยงานภายในสังกัด
สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน 
18.บำรุงรักษาเว็ปไซตกระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต)

กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม

กรมอนามัย

กองทัพบกกรมควบคุมโรค

สำนักงานปลัด 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ

กรมสงเสริม
สหกรณ

กรมการแพทย 
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

กรมการแพทย

สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ*

สำนักงานคณะกร
รมการสิทธิมนุษย

ชนแหงชาติ

กรมตรวจสอบ 
บัญชีสหกรณ

กรมพัฒนาสังคมแ
ละสวัสดิการ

สำนักงาน
คณะกรรมการ 

ขาราชการ 
พลเรือน

กรมราชทัณฑ

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงานปลัดก
ระทรวงพาณิชย

กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอ

บครัว

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

 V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

F0401 ความทันสมัยและไมเปนอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ                                         F0402 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อปรับใหสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนแม�บทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม�บทย�อย 2004 การพัฒนาระบบบร�หารงานภาครัฐ 
เป�าหมายแผนแม�บทย�อย  200401 ภาครัฐมีข�ดสมรรถนะสูงเทียบเท�ามาตรฐานสากล และมีความคล�องตัว

F0101 ทักษะที่จำเปนในยุคดิจิทัล 
F0102 ทัศนคติในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ

V01
ศักยภาพบุคลากร

F0201 โครงสรางองคกรที่ยืดหยุน   
F0202 กระบวนการทำงานภายใน และนวัตกรรมการทำงาน
F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองคกร 
(Enterprise Resource Planning) 
F0204 ฐานขอมูลกลางภายในองคกร 

V02
ศักยภาพองคกร

F0301 นวัตกรรมการใหบริการประชาชน 
F0302 ระบบการใหบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก 
และงายในการขอรับบริการจากภาครัฐ

V03
ความตอบสนองตอประชาชน

ภาครัฐมีข�ดสมรรถนะสูง

เทียบเทามาตรฐานสากล

และมีความคลองตัว

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

Va
lu

e 
C

ha
in



หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

1.โครงการบริหารจัดการความรูในองคกร 
2.โครงการอบรมนักบริหารระดับสูง 
3.โครงการฝกอบรมนักบริหารระดับกลาง (นบก.) 
4.โครงการฝกอบรมขาราชการ ใหมกระทรวง
แรงงาน 
5.โครงการพัฒนา ทักษะดานภาษาตางประเทศ 
6.โครงการ เตรียมความพรอมแรงงานจังหวัด 
7.โครงการอบรมนักบริหารกับหนวยงานภายนอก 
(นบส., นปส., วปอ., ปรอ., ฯลฯ) 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามสายงาน 
9.โครงการพัฒนาสมรรถนะ ในการใหบริการการ
ตอบขอซักถาม ใหคำปรึกษา และแนะนำ ผานชอง
ทาง โทรศัพทสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 
10.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน 
11.โครงการอบรมให ความรูการบริหารจัดการ
ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติและการใชประโยชนสู
การเปน Provincial Big Data 
12.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
ปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
14.โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรกระทรวงแรงงาน  
15.โครงการกระทรวงแรงงานนาอยูมุง สูองคกร
สุขภาวะ

สำนักงานปลัด 
กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม

1.โครงการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมเฉลิมพระเกียรติ 
2.โครงการฝกอบรมหลักสูตร
การเปนขาราชการท่ีดี ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ภาคอบรมสัมมนา 
รวมกัน ตามกฎ ก.พ.)

สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

โครงการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพ

พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานกองทุนการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
3.โครงการพัฒนาบุคลากรสำ
นักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเก
ษตรกรรม (ส.ป.ก.)

กรมทางหลวง
ชนบท

โครงการยกระดับ
การใหบริการและ

มาตรฐานการทำงาน
ของกรมทางหลวง

ชนบท

การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทย

1.โครงการเตรียมความพรอม
บุคลากรข้ึนสูตำแหนงผูบริหารองคกร 
(Succession Planning) 
2.โครงการพัฒนาองคกรสูองคกร
แหงการเรียนรู (LO - Learning 
Organization) 
3.โครงการสงเสริม ความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมีตอองคกร 
4.โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักย 
ภาพสูง (Talent Management) 
5.โครงการสงเสริม วัฒนธรรมองคกร 
6.โครงการ พัฒนาองคความรูดาน 
การรักษา ความปลอดภัยและกูภัย ใน
เขตระบบรถไฟฟาหรือระบบราง 
7.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
ในการนำองคกร 
8.โครงการ ทบทวนสมรรถนะของ
องคกรและบุคลากร 

สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.โครงการวิเคราะห
อัตรากำลังของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

กรมสรรพากร

แผนการเสริมสราง
ความผูกพันในองคกร 

(Engagement 
Survey)

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำเอกสารคำบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Descrip-
tion) ของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
3.โครงการสรางบรรยากาศใน
การทำงานและสงเสริมความสุข
และความผูกพันในองคกร

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

โครงการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลสูความเปนเลิศ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

โครงการพัฒนา 
นักบริหารการ

เปล่ียนแปลงรุนใหม 
รุนท่ี 12 รุนท่ี 13 

และรุนท่ี 14

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

การพัฒนาทักษะนัก
เจรจาการคาระหวาง

ประเทศ

สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย

1.กิจกรรมส่ือสารและ สงเสริม
ใหบุคลากรรับรู และเขาใจ
คานิยมของกระทรวงพาณิชย 
2.การส่ือสารและพัฒนา 
คานิยมของ กระทรวงพาณิชย

กรมการแพทย

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2.โครงการสรางความ เขมแข็ง
ของหนวยงานกรมการแพทย 
3.โครงการส่ือสารทิศทาง 
องคกรของกรมการแพทย

กรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางแผน
ปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 1 ป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.โครงการสัมมนาการเพ่ิมศักยภาพดานกฎหมาย
สำหรับผูบริหาร 
4.โครงการเขียนขาวข้ันเเอดวานส ประจำป 2563 
5.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรางอินโฟกราฟก
เพ่ือนำเสนอขอมูล ประจำป 2563 
6.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเเละการพูดของนัก
ประชาสัมพันธ (ระดับชำนาญการพิเศษ) ประจำป 2563 
7.โครงการเลาเร่ืองอยางมืออาชีพดวยคลิปวีดีโอ 
ประจำป 2563 
8.โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
9.โครงการเสริมสรางศักยภาพและดุลยภาพของขาราชการ 
10.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา

แหงชาติ

1.โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัด
สอบ 2563 
2.โครงการขับเคล่ือน สทศ. สูการเปน
องคการมหาชนคุณธรรม 2563 
3.โครงการการจัดทำวารสารวิชาการของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 2563 
4.โครงการบริหาร พัฒนาและ
วิเทศสัมพันธเพ่ือสรางเครือขายระดับ
นานาชาติ 2563 
5.งานยุทธศาสตรและวิเคราะหนโยบาย
และแผน 2563 
6.งานบริหารจัดการ งานบริหารงานบุคคล 
2563 
7.โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดสอบ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
8.งานบริหารจัดการ (งานบริหารงาน 
บุคคล) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

โครงการคาใชจาย 
ในการพัฒนาบุคลากร
ดานการมาตรฐาน

ป 2562

สำนักงานปลัด
กระทรวง 

อุตสาหกรรม

1.คาใชจายการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร 4.0 ดานกำลังคน 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
2.คาใชจายการพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปล่ียนผาน
สูอุตสาหกรรม 4.0 
3.คาใชจายใน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม
เพ่ือรองรับ ยุทธศาสตร 4.0

สำนักงาน 
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

1.โครงการสงเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรม 
2.โครงการกำหนดแนวทาง
และมาตรการกฎหมายใน
การกำกับ ติดตามมาตรฐาน
ทาง จริยธรมของสมาชิก
รัฐสภา และเจาหนาท่ีรัฐให
ปลอดจากการทุจริต

สำนักงาน 
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธ
ศาสตรการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) ไปสูการปฏิบัติ ประจำปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563 
2.โครงการฝกอบรมเพ่ือจัดทำส่ือการสอนอิเล็คทรอ
นิกสของบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาจารยใน 
หนวยฝกอบรม 
3.โครงการฝกอบรมเพ่ือจัดทำส่ือการสอนอิเล็คทรอ
นิกสของบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาจารยใน
หนวยฝกอบรม 
4.โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน และชาง
อากาศยาน (บ.ตร) 
5.โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตำรวจช้ันสัญญาบัตรประจำปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2562-2565 (บช.ศ.) 
6.vการสงเสริมใหมีการศึกษาหรืออบรม เพ่ือนำวุฒิ
มาประกอบการแตงต้ัง (เช่ือมกับ Spec ตำแหนง) 
7.การสงเสริมใหมีการศึกษาหรืออบรม เพ่ือนำวุฒิมา
ประกอบการแตงต้ัง (เช่ือมกับ Spec ตำแหนง) 
8.หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกหนวยงานและ
ขาราชการตำรวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตาม
ประมวลจริยธรรมของตำรวจ 
9.การทบทวนสายงานใหสอดคลองกับความจำเปน
ของภารกิจของ ตร.

สำนักงาน
ผูตรวจการ
แผนดิน

1.โครงการสงเสริมคานิยมรวมของ 
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน 
2.โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
ตรวจการแผนดินระดับสูง 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามสายงานและระดับตำแหนงเพ่ือ 
เสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามสายงานและระดับตำแหนงเพ่ือ
เสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลตาม 
นโยบาย 4.0

สำนักงานปลัด
กระทรวง

สาธารณสุข

1.โครงการจัดทำคำรับรองการประเมิน
ผลปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราช
การของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกอง 
สาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563 
3.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำ
ปงบประมาณ 2563 
4.โครงการรองรับนโยบายการกำกับ
ดูแลองคการท่ีดี ของ กพร. 
5.โครงการสงเสริมกลุมพัฒนาระบบ
บริหารใหเปนองคกร แหงความสุข 
6.โครงการดำเนินงานนโยบายการ
กำกับดูแลองคการท่ีดี ของ สป. ประจำ
ปงบประมาณ 2563

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

กรมการแพทย 
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมสงเสริม 
สหกรณกรมหมอนไหม

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ

สำนักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรี

กรมประมงกรมการขาว

กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม

กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถ่ิน*

กรมควบคุม 
มลพิษ

กรมอนามัย

กองทัพบก

กรมปศุสัตว

กรมตรวจสอบ 
บัญชีสหกรณ

กรมกิจการสตรี 
และสถาบัน 
ครอบครัว

กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

สำนักงาน 
เศรษฐกิจการ 

เกษตร

สำนักงาน 
มาตรฐานสินคา 

เกษตรและ 
อาหาร แหงชาติ

กรมราชทัณฑ

กรมพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงาน
คณะกรรมการ 

ขาราชการ 
พลเรือน*

กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการ

เหมืองแร

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

แผนแม�บทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม�บทย�อย2005 การสร�างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป�าหมายแผนแม�บทย�อย  200501 บุคลากรภาครัฐยึดค�านิยมในการทำงานเพ�่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จร�ยธรรม มีจ�ตสำนึก มีความสามารถสูง มุ�งมั่น และเป�นมืออาชีพ

F0101 หลักเกณฑ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ตางๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง
ตอสถานการณเพื่อสรางคนดีคนเกงในภาครัฐ 
F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่นำมา  
ชวยในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

V01 
กระบวนการการบร�หารทรัพยากรบุคคล

F0201 ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐของผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
F0202 ความสามารถในการสรางนวัตกรรมดาน     
การบริหารทรัพยากรบุคคลของผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
F0203 ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

V02
สมรรถนะผูปฏิบัติงาน

ดานการบร�หารทรัพยากรบุคคล

F0301 ความตระหนักรูถึงความสำคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
F0302 ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจในการ
ดำเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
F0303 ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
F0304 ความสามารถในการสรางการเปลี่ยนแปลง 
และการเปนแบบอยางที่ดี

V03
ภาวะผูนำของผูบร�หารสวนราชการทุกระดับ

F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานตางๆ 
F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ
และการนำไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางใหบุคลากร
ของรัฐเปนคนดี คนเกง

V04
การติดตามและประเมินผลการ

บร�หารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมใน
การทำงานเพื่อประชาชน 

ยึดหลัก คุณธรรม จร�ยธรรม 
มีจ�ตสำนึก มีความสามารถสูง

มุงมั่นและเปนมืออาช�พ

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :
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