


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 200101 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

บริการภาครัฐได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็น
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V01 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเป็น
ดิจิทัล (Digital Ecosystem) 

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐ (Open and connected) 

V03  
การพัฒนาบุคลากร 

V04 การผลักดันงานบริการ
ภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 

2564 

F0101 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  

GIT/สตง./ทบ./สป.กห./สพร./สสปน./กรม
อนามัย/อย./ปค./สป.ทส./อต./ขบ./สป.พม./
กตส./CPD/ส.ป.ก./สอน./มว./มรย./สศท. 

F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจเชิง
นโยบายและ/หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

GIT/สนพ./ทบ./สสปน./ตร./คร./กรม
อนามัย/DTAM/อย./สป.ทส./สสช./สป.คค/
สป.พม./สค./กรมการกงสุล/กลต./สป.กษ./
กตส./CPD/สอน./กพร./สทอภ./มรย./สป.พณ./
สศท. 
 F0103 แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 

GIT/สผ./ทบ./สป.กห/สงป./ก.พ.ร./สพร./สสปน./
ตร./รฟม./กฟน./คร./กรมอนามัย/อย./ปค./อบก./
สป.ทส./ดย. /สป.พม./สค./กกจ./สอน./มว./
สทอภ./มรย./สศท. 
F0104 การเชื่อมระบบกับ แพลตฟอร์มกลางการ บริการ
กลาง 
สนพ./ทบ./สสปน./คร./กรมอนามัย/ปค./สป.ทส./
กรมสรรพากร/กกจ. 
F0105 มาตรฐานด้านดิจิทัล 

GIT/สนพ./สตง./ทบ./สป.กห./สสปน./กรม
อนามัย/สพธอ./ขบ./มว./สศท. 

F0201 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
รัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

สนพ./สว./ทบ./สคบ./สพร./สสปน./
คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./ปค./สส./
สป.คค/พก./กสร./สป.กษ/CPD/ส.ป.ก./
สอน./กพร./สป.พณ. 

F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วน 
ต่าง ๆ 

GIT/สนพ./กทม./สตง./สว./สผ./ทบ./
สพร./สสปน./ตร./รฟม./คร./กรม
อนามัย/อย./สส./สป.ทส./สป.คค./ศก./
สอน./กพร./สทอภ./สศท. 

F0301 ทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลของบุคลากรของรัฐ
ท่ีมีหน้าท่ี ให้บริการและกลุ่มดูแลระบบการบริการ
ดิจิทัล 

GIT/สนพ./สผ./ทบ./สสปน./คร./กรม
อนามัย/อย./สส./อต./สป.คค/สป.พม./
สค./กกจ./ส.ป.ก./สอน./มรย./สศท. 

F0302 การสร้างการรับรู้/เข้าใจการรับบริการจาก
ระบบดิจิทัลของประชาชน 

สนพ./ทบ./สสปน./ตร./กรมอนามัย/สส./
พก./สอน./มรย. 

F0401 นโยบายท่ีเอ้ือต่อการผลักดันงานบริการ
ภาครัฐท่ีเป็นดิจิทัล 

สนพ./ทบ./สสปน./คร./สส./สป.ทส./
ขบ./ผส./กลต./สป.รง./สอน./มรย. 

F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบ
การบริการออนไลน์ 

GIT/สนพ./ก.พ.ร./สคบ./สสปน./
ตร./รฟม./กฟน./คร./กรม
อนามัย/DTAM/อย./คส./หภ./
กรมท่ีดิน/ปค./DBD/สส./อต./
สป.คค/ขบ./พก./สค./ธร./CPD/ส.
ป.ก./กรอ./กพร./สทอภ./
มรย./DIP/สป.พณ./สศท./DFT 

F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
สสปน./กรมอนามัย/สอน. 

F0502 การประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สสปน. 
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144/6* 

19 

1 

รวมทั้งสิ้น  
787/12* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ก.พ.ร. ก.พ.ร. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

สทอภ. สมอ./สป.อก./พส. 
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V01 แผนที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ

V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 

V03  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   

V04 การปรับปรุง แก้ไข            
เพื่อพัฒนาการด าเนินการ  

F0101 ฐานข้อมูลท่ีสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 
สบน./ตร./คร./DTAM/สค. 

F0102 การศึกษาและการวิจัยท่ีทันสถานการณ์ 

สบน./DTAM 

F0103 การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

F0104 แผนท่ียืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
สบน./สป.กห./คร./DTAM 

F0201 กลไกและช่องทางที่เอื้อให้การบรูณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไป
ปฏิบัติ 
กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต 

F0202 การด าเนินงานท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
DTAM 

F0301 การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
เป้าหมาย ท่ีสามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

สตง./ก.พ.ร./คร./กรมอนามัย/DTAM/
สค./กรมสรรพสามิต 

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผล
ระหว่างหน่วยงาน 

สว./สป.กห./ก.พ.ร./กรมอนามัย/สป.รง. 

F0401 ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินการท่ีผ่าน
มาอย่างถูกต้อง 

DTAM/ สค. 

F0402 ผลการประเมินสถานการณ์และบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทันเหตุการณ์ 

DTAM/ สค./กรมสรรพสามิต/สศช. 

F0501 กฎหมายท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อน 
สบน. 

F0502 ความตระหนักรู้ของสาธารณะ 
สบน. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ200201 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2562 2563 2564 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
F0203 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 

สบน./คร./กรมอนามัย/DTAM/มร.ลป. 
F0303 การสื่อสารและการเผยแพร่ผลการประเมิน 

สบน./สตง./ก.พ.ร./DTAM/สศช. 

F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
คร./DTAM/สอวช./กรมสรรพสามิต 
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33/1* 

61 

98 
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5 

85 

14 

14 
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10 

รวมทั้งสิ้น  
758/1* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 

ก.พ.ร. ดส. สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

- พส. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม 200301 
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เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม

อย่างเหมาะสม 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

V01  
การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 

V04 สภาพแวดล้อมในการเปิดโอกาสเพื่อการมีส่วนร่วม 

V02  
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 

V03  
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2564 

F0101 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการด าเนินการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
สถาบันพระปกเกล้า/สลน./กปน./คร./ทช./กกจ./ส.ป.ก. 

F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องการรับฟังความคิดเห็น 

ตร. 

F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบ
ราชการด้านต่าง ๆ 
สผผ./ก.พ.ร./ตร./คร. 

F0202 การให้บริการสาธารณะภาครัฐ 5 ระดับ ได้แก่ 1. การรับรู้
ข่าวสาร 2. การเสนอความคิดเห็น 3. การเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ร่วม 4. การร่วมปฏิบัติ และ 5. การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

รฟม./คร./ขบ./ทช./ส.ป.ก. 

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

F0301 การติดตามและประเมินผลของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรม 

F0302 บทบาทของภาคส่วนอ่ืนในงานของภาครัฐ 

สปน./ก.พ.ร./รฟม. 

F0303 มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจเพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

กรมสรรพากร 

F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือการมีส่วนร่วม 
รฟม./กรมอนามัย 

F0402 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
คร./กรมท่ีดิน/ปค. 

38/1* 

33 

5 

71 

6/1* 

42 

81 

3 

15 

28 

รวมทั้งสิ้น  
322/2* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. สปน. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

- สถ. 
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V01 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

V04 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการด าเนินการของ อปท. 

V02 การบูรณาการและการสร้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

V03 ความพร้อมของประชาชน 
ในฐานะผู้รับบริการ 

F0101 แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 
สถ. 

F0102 ช่องทางการให้บริการประชาชนท่ีทันสมัย 

F0201 ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
แสดงความต้องการ 
สลน./ สถ. 

F0202 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถ. 

F0203 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

สถ. 

F0301 ช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สถ. 

F0302 ช่องทางการรับบริการท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม 

สถ. 

F0401 กฎหมายท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี 
สคก./สถ. 

F0402 บุคลากรอปท. ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถ. 

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

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2564 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องมี

สมรรถนะและสรา้ง
ความทันสมัยในการ
จัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ                          
ให้กับประชาชน 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

F0403 ระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
สถ. 

1 

1 

0 

9 

6 

0 

0 

5 

4 

2 

รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. มท. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

- สปน./กรอ. 
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V01  
ศักยภาพบุคลากร 

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

V02  
ศักยภาพองค์กร 

V03  
ความตอบสนองต่อประชาชน 

F0101 ทักษะท่ีจ าเป็นในยุคดิจิทัล 

ทบ./สป.กห./สลน./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย /DTAM/
สป.ดส./สป.พม./สค./สบน./สป.กค./ส.ป.ก./กพร./สมอ./
สทอภ./สลค./กสอ. 

F0102 ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 

สลน./สสปน./ตร./กรมอนามัย/DTAM/ดย./สป.พม./สค./
สบน./สลค. 

F0201 โครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่น 

สลน./ก.พ.ร./สสปน./ตร./กรมอนามัย/DTAM/สป.พม./
กกจ./สป.กษ./ 

F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 

ทร./สลน./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/
สป.ดส./สป.พม./กรมสรรพากร/สบน./ธร./สป.กค./
สป.กษ./CPD/กพร./สมอ./สอวช./สป.อก./กสอ. 

F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) 

กสม./สว./ทบ./สลน./สสปน./ตร./กกพ./กรม
อนามัย/DTAM/สป.ดส./สป.พม./สป.กค./สป.รง./สป.กษ./
สทอภ. 

F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน 

สลค./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./สป.พม./
สค./กรมการกงสุล/สบน./สป.อก. 

F0302 ระบบการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายใน
การขอรับบริการจากภาครัฐ 

สว./สลค./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./กรม
ท่ีดิน/สป.ดส./สดช./สสช./ทล./สค./สบน./สป.รง./กสร./
กวก./ส.ป.ก./กพร./สทอภ./สป.อก. 

F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
สลค./สสปน./ตร./กพร. 

F0402 การประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สคก./สสปน./กพร. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 200401 

2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2564 2563 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

และมีความคล่องตัว 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร 

ทบ./สลน./สสปน./ตร./คร./กกพ./กรมอนามัย/กรมท่ีดิน/
สป.ดส./สบน./ธร./สป.กค./ส.ป.ก./สป.อก. 

139 

163 

65/2* 

549 

192 

1303/3* 

410 

153 

31 

16 

รวมทั้งสิ้น  
3,021/5* โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. ก.พ.ร. 

กกจ./กวก./สทอภ. สป.อก. 
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V01  
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

V02 สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

V03 ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนราชการ  
ทุกระดับ 

F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียวกับ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์เพ่ือสร้างคนดีคนเก่ง
ในภาครัฐ 

สว./สลค./กพ./ตร./กรมอนามัย/DTAM/อย./พส./พก./
สป.รง./สปส./ส.ป.ก. 

F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีส าเร็จรูปท่ีน ามาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

สลน./ตร./รฟม. 

F0201 ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กพ./สลน./ตร./DTAM/อย./ดย./พส./สค. 

F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 

สว./ตร. 

F0203 ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สลน./ตร./รฟม./DTAM/สป.วธ./สป.พม./สค./ส.ป.ก. 

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

F0302 ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจในการด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ตร./กรมอนามัย 

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

F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่ง 
ตร./กรมอนามัย/DTAM/อย./พส./กรมสรรพากร/สป.กค./สมอ./กสอ. 
 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  
               มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

200501 
2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2563 2564 

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างาน
เพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง         
มุ่งมั่น และเป็นมือ

อาชีพ 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย F0303 ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

สลน./ตร./กรมอนามัย/ทช./พส. 

F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
ทบ./สป.กห./กพ./ป.ย.ป./ตร./กรมอนามัย/สป.วธ./สปส./
สป.กษ. 

954 

39 

47 

99 

140 

41 

171 

23 

3 

7 

360 

รวมทั้งสิ้น 1,884 โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. ก.พ. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

กรมสรรพากร สถ./สป.อก. 


