
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.1 บริการภาครัฐไดร้ับการปรบัเปลีย่นเป็นดจิิทัลเพิม่ขึ้น 
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย                       บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลีย่นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึน้ 200101 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

บริการภาครัฐได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
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V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล 
(Digital Ecosystem) 

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐ (Open and connected) 

V03  
การพัฒนาบุคลากร 

V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐ
ให้เป็นดิจิทัล 

2564 

F0101 โครงสรา้งพ้ืนฐานดิจิทัล  

ตส./ ส.ป.ก./ ทบ./ กรมอนามัย/ สป.ทส./ สวอ./ กรม
ควบคุมโรค/ สอน./ สป.พม./ มรย./ สป.กห./ มว./ 
สตง./ ขบ. 

F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจเชิง
นโยบายและ/หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

ทบ./ กรมอนามัย/ สป.ทส./ สวอ./ กรมควบคุมโรค/ 
สอน./ สป.พม./ มรย./ ตร./ สค./ กรมการกงสุล/ 
สนพ./ สคบ./ สปค./ DTAM/ กพร./ สป.พณ./ 
สป.ดส./ ก.ล.ต. 

F0103 แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 

ทบ./ กรมอนามัย/ สป.ทส./ สวอ./ กรมควบคุมโรค/ 
สอน./ สป.พม./ มรย./ ตร./ สค./ กรมการกงสุล/ ดย./ 
ปค./ รฟม./ กฟน. 

F0104 การเชื่อมระบบกับ แพลตฟอร์มกลางการ บริการกลาง 

ทบ./ กรมอนามัย/ สป.ทส./ สนพ./ ปค. 

F0105 มาตรฐานด้านดิจิทลั 

ทบ./ กรมอนามัย/ สวอ./ สป.กห./ มว./ สตง./ ขบ./ 
สนพ. 

F0201 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐแบเบ็ดเสร็จ 

ทบ./ กรมอนามัย/ กรมควบคุมโรค/ 
สอน./ สนพ./ สคบ./ สปค./ DTAM/ 
กพร./ สป.พณ./ กสร./ พก./ กรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วน 
ต่าง ๆ 

ทบ./ กรมอนามัย/ สป.ทส./ สวอ./ 
กรมควบคุมโรค/ สอน./ สตง./ ตร./ 
สนพ./ สคบ./ สปค./ DTAM/ กพร./ 
สป.ดส./ รฟม. 

F0301 ทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลของบุคลากรของ
รัฐที่มีหน้าที่ ให้บริการและกลุ่มดูแลระบบการ
บริการดิจิทัล 

ทบ./ กรมอนามัย/ สวอ./ กรมควบคุม
โรค/ สอน./ สป.พม./ มรย./ สค./ 
สนพ./ สปค. 

F0302 การสร้างการรับรู้/เข้าใจการรับบริการ
จากระบบดิจิทัลของประชาชน 

ทบ./ กรมอนามัย/ สอน./ สป.พม./ 
มรย./ สนพ./ สป.ดส./ พก. 

F0401 นโยบายที่เอื้อต่อการผลักดันงาน
บริการภาครัฐท่ีเป็นดิจิทัล 

ทบ./ สป.ทส./ กรมควบคุมโรค/ 
สอน./ มรย./ ขบ./ กรมการกงสุล/ 
สนพ./ สป.ดส./ ก.ล.ต./ 
กรมสรรพากร/ ผส./ สป.รง. 

F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบ
การบริการออนไลน์ 

ทบ./ กรมอนามัย/ สวอ./ กรม
ควบคุมโรค/ มรย./ ขบ./ ตร./ 
สค./ กรมการกงสุล/ สนพ./ 
สปค./ DTAM/ กพร./ สป.พณ./ 
สป.ดส./ รฟม./ กฟน./ พก./ กรม
ส่งเสริมสหกรณ/์ ธร./ สส./ คต./ 
DIP/ DBD/ ทด./ หอภาพยนตร/์ 
คส. 

F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กรมอนามัย/ สอน. 

F0502 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

100 /1* 

90/1* 

36/3* 
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56 

34/1* 

114 

144/6* 

19 

1 

รวมทั้งสิ้น  
787/12* โครงการ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน พส.**/ สถ.**/ กรอ.**/ สมอ.**/ สป.กค.***/  NT***/  อย.***/  สป.สธ.***/  
ป.ย.ป.***/  สผ.***/  สพธอ.*** 

สปอ.**/ การยางแห่งประเทศไทย***/  ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล***/  สพร.***/  ก.พ.ร.*** 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F  
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

ก.พ.ร. ก.พ.ร. ก.พ.ร. 
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V01 แผนที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 

V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

V03  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ   

V04 การปรับปรุง แก้ไข            
เพื่อพัฒนาการด าเนินการ  

F0101 ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 
DTAM/ สบน./ ตร./ สค./ กรมควบคุม
โรค 

F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ์ 
DTAM/ สบน./ สผผ. 

F0103 การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

DTAM/ ตร./ สค./ สป.พณ./ สป.รง./ 
สป.กห./ สอวช. 

F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
DTAM/ สบน./ กรมควบคุมโรค/ 
สป.กห. 

F0201 กลไกและช่องทางที่เอื้อให้การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไป
ปฏิบัติ 
กรมสรรพากร/ สป.ดส. 

F0202 การด าเนินงานที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
DTAM/ สป.ดส. 

F0301 การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
เป้าหมาย ที่สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

DTAM/ สค./ กรมควบคุมโรค/ กรม
อนามัย/ สตง. 

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผล
ระหว่างหน่วยงาน 
สค./ สป.กห./ กรมอนามัย 

F0401 ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินการที่
ผ่านมาอย่างถูกต้อง 

DTAM/ สค. 

F0402 ผลการประเมินสถานการณ์และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทันเหตุการณ์ 

DTAM/ สค. 

F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน 
สบน. 

F0502 ความตระหนักรู้ของสาธารณะ 
สบน. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบรหิารจัดการการเงินการคลงั 
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย                       หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 200201 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

2562 2563 2564 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
F0203 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 

DTAM/ สบน./ สค./ กรมควบคุมโรค/ 
สป.ดส./ กรมอนามัย 

F0303 การสื่อสารและการเผยแพร่ผลการ
ประเมิน 
DTAM/ สบน./ สตง. 

F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 
DTAM/ กรมควบคุมโรค/ สผผ./ สอวช. 
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33/1* 
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10 

รวมทั้งสิ้น  
758/1* โครงการ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน พส.**/  สปอ.**/  สป.สธ.***/  สงป.***/  ก.พ.ร***. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

ป.ย.ป.*** 

ก.พ.ร. ดส. สศช. 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F  
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรบัสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย                       เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 200301 
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เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01  
การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 

V04 สภาพแวดล้อมในการเปิดโอกาสเพื่อการมสี่วนร่วม 

V02  
การมีส่วนรว่มที่เหมาะสม 

V03  
แนวทางการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

2564 

F0101 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
กปน./ สลน./ ทช./ กรมควบคุมโรค/ กฟภ./ ส.ป.ก./ 
กกจ. 

F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเร่ืองการรับฟังความคิดเห็น 
ตร. 

F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบ
ราชการด้านต่าง ๆ 
ทช./ กรมควบคุมโรค/ กฟภ./ ตร./ ศก. 

F0202 การให้บริการสาธารณะภาครัฐ 5 ระดับ ได้แก่ 1. การรับรู้
ข่าวสาร 2. การเสนอความคิดเห็น 3. การเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ร่วม 4. การร่วมปฏิบัติ และ 5. การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 
ทช./ กรมควบคุมโรค/ ส.ป.ก./ สปน./ ขบ./ รฟม. 

F0203 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการท างานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 3 ระดับ ได้แก่ 1. e-Information 2. e-Consulting 
และ 3. e-Decision Making 
กกจ. 

F0301 การติดตามและประเมินผลของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรม 
กฟภ./ ขบ. 

F0302 บทบาทของภาคส่วนอื่นในงานของภาครัฐ 

F0303 มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม 
กรมสรรพากร 

F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างมาตรการต่าง ๆ เพ่ือการมีส่วนร่วม 
กฟภ./ รฟม./ กรมอนามัย 

F0402 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
กรมควบคุมโรค/ ปค./ ทด. 

38/1* 

33 

5 

71 

6/1* 

42 

81 

3 

15 

28 

รวมทั้งสิ้น  
322/2* โครงการ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สถ.** / กฟผ.***/  ก.พ.ร.***/  
สผ.***/  สถาบันพระปกเกล้า***/  
สสส.*** 

กทพ.** / ชป.***/  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล***/  
รฟท.***/  ขส.มก.***/  กปภ.*** 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

ก.พ.ร. ดส. สปน. 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F  
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 
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V01 
การบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

V04 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการด าเนินการของ อปท. 

V02 การบูรณาการและการสรา้งความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

V03 ความพร้อมของประชาชน 
ในฐานะผู้รับบริการ 

F0101 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

F0102 ช่องทางการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย 

F0201 ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
แสดงความต้องการ 
สลน./ สถ. 

F0202 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

F0203 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าถึงได้ง่าย 

F0301 ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สถ. 

F0302 ช่องทางการรับบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม 

F0401 กฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 

F0402 บุคลากรอปท. ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถ. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรบัสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 200302 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

2564 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัย

ในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะ                          
ให้กับประชาชน 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0403 ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 

1 

1 

0 

9 

6 

0 

0 

5 

4 

2 

รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน กรอ.**/ NT***/  ก.พ.ร.*** 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

ก.พ.ร. ดส. มท. 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F  
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 
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V01  
ศักยภาพบุคลากร 

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

V02  
ศักยภาพองค์กร 

V03  
ความตอบสนองต่อประชาชน 

F0101 ทักษะที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล 

สป.พม./ DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สลน./ 
สบน./ สค./ กสอ./ สป.ดส./ กรมควบคุมโรค/ กพร./ 
ทบ./ ตส./ ส.ป.ก. 

F0102 ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 
สป.พม./ DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สลน./ 
สบน./ สค./ ดย. 

F0201 โครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น 

สป.พม./ DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สลน./ 
สป.กษ. 

F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 

สป.พม./ DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สลน./ 
สบน./ กสอ./ สป.ดส./ กรมควบคุมโรค/ กพร./ 
สป.กษ./ กรมสรรพากร/ สอวช./ กรมส่งเสริมสหกรณ์/ 
ธร. 

F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) 

สป.พม./ DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สลน./ 
สป.ดส./ ทบ./ สป.กษ./ กกพ./ กสม. 

F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน 

สป.พม./ DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สบน./ สค./ 
สป.ดส./ กรมควบคุมโรค/ กรมการกงสุล 

F0302 ระบบการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายใน
การขอรับบริการจากภาครัฐ 

DTAM/ กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สบน./ สค./ สป.ดส./ 
กรมควบคุมโรค/ กพร./ ตส./ ส.ป.ก./ กรมการกงสุล/ 
ทล./ สดช./ สสช./ กสร./ สป.รง. 

F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตร./ สลค./ กพร./ ส.ป.ก. 

F0402 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สลค./ กพร. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครฐั 
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย                       ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 200401 

2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

2564 2563 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

และมีความคล่องตัว 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร 

กรมอนามัย/ ตร./ สลค./ สลน./ สบน./ สป.ดส./ กรม
ควบคุมโรค/ ทบ./ ตส./ ส.ป.ก./ ธร./ ทด. 

139 

163 

65/2* 

549 

192 

1303/3* 

410 

153 

31 

16 

รวมทั้งสิ้น  
3,021/5* โครงการ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สปอ.** /สมอ.**/ สป.กค.***/  อย.***/  สป.สธ.***/  
ก.พ.ร.***/  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา***/  สพธอ.*** 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

สพร.*** 

ก.พ.ร. ดส. ก.พ.ร. 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F  
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 
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V01  
กระบวนการการบริหารทรพัยากรบุคคล 

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรพัยากรบุคคล 

V02 สมรรถนะผู้ปฏิบตัิงานด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

V03 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสว่นราชการ  
ทุกระดับ 

F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อสร้างคนดีคน
เก่งในภาครัฐ 

ตส./ สป.พณ./ สป.รง./ สลค./ ตร./ สค./ พส./ ก.พ./  
ส.ป.ก./ พก./ สป.ดส./ สปส./ DTAM 

F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีส าเร็จรูปที่น ามาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ตร./ สลน./ รฟม. 

F0201 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตร./ สค./ พส./ ก.พ./ สลน./ ดย./ กรมอนามัย 

F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 
ตร./ สค. 

F0203 ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตร./ สค./ ส.ป.ก./ สลน./ รฟม./ สป.พม./ สป.วธ. 

F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตร./ พก./ สป.พม./ สป.วธ./ ทช./ สป.กห./ มม. 

F0302 ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจในการด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ตร. 

F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ 
ตร./ DTAM/ รฟม./ กพร. 

F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็นคนดคีนเก่ง 
ตร./ พส./ ส.ป.ก./ DTAM/ กรมสรรพากร/ กสอ. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.5 การสร้างและพฒันาบุคลากรภาครฐั  
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย                       บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  
               มุ่งมั่น และเป็นมืออาชพี 

200501 
2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

2563 2564 

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพื่อ

ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง         

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0303 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ตร./ พส./ ก.พ./ สลน./ ทช. 

F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี 

ตร./ สป.ดส./ สปส./ สป.วธ./ สป.กห./ มม./ ทบ./ สป.กษ. 

954 

39 

47 

99 

140 

41 

171 

23 

3 

7 

360 

รวมทั้งสิ้น 1,884 โครงการ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน กรมส่งเสริมสหกรณ์**/ สถ.**/ สปอ.**/ สมอ.**/ สคบ.**/ กรมการข้าว***/  
สป.กค.***/  อย.***/  สป.สธ.***/  ก.พ.ร.***/  สผ.***/  สสส.*** 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

ก.พ.ร. ดส. ก.พ. 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F  
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 


