แผนแมบทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย 2001 บร�การภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจ�ทัลเพ��มข�้น
เปาหมายแผนแมบทยอย 200101 บร�การภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจ�ทัลเพ��มข�้น

Value Chain

V01
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนดิจ�ทัล
(Digital Ecosystem)

V02
การเปดเผยและเช�่อมโยงขอมูล
ภาครัฐ (Open and connected)

V03
การพัฒนาบุคลากร

F0201 การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ
แบบเบ็ดเสร็จ
F0202 การเปดเผยขอมูลภาครัฐใหกับภาคสวนตางๆ

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

V04
การผลักดันงานบร�การภาครัฐใหเปนดิจ�ทัล

F0301 ทักษะเฉพาะดานดิจิทัลของบุคลากรของรัฐ
ที่มีหนาที่ใหบริการและกลุมดูแลระบบการบริการ
ดิจิทัล
F0302 การสรางการรับรู/เขาใจการรับบริการจาก
ระบบดิจิทัลของประชาชน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 นโยบายที่เอื้อตอการผลักดันงานบริการ
ภาครัฐที่ เปนดิจิทัล
F0402 การตอยอดงานบริการใหเปนรูปแบบการ
บริการออนไลน

บร�การภาครัฐไดรับการ
ปรับเปลี่ยนเปนดิจ�ทัล
เพิ่มข�้น

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
F0501 ความทันสมัยและไมเปนอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
สำนักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม*

กรมพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนา
ฝมอื แรงงาน

สำนักงาน
ประกันสังคม

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

F0501 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อปรับใหสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ

สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับ
แหงชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวง
พาณิชย

สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับ
หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

สำนักงานบริหาร
หนีส้ าธารณะ*

1.คาใชจา ยการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร 4.0 ดานกำลังคน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
2.คาใชจา ยการพัฒนาทักษะดาน
ดิจทิ ลั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นผาน
สูอ ตุ สาหกรรม 4.0
3.คาใชจา ยในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมเ
พือ่ รองรับยุทธศาสตร 4.0

พัฒนามาตรฐานและมาตรการที่
เชือ่ ถือไดเพือ่ เรงกระบวนการ
อนุมตั แิ บบดิจทิ ลั (Speed-up
e-Licensing)

กรมขนสงทางบก*

1.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
(Queueless : คิวทีไ่ มมคี วิ )
2.โครงการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก และเครือ่ งพิมพมลั ติฟง กชน่ั สี เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
3.โครงการการดำเนินงาน ศูนยคมุ ครองผูโ ดยสารรถสาธารณะ (โทร 1584)
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
4.การกอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยขาราชการ ขนาด 12 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
สำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 1
5.กอสรางอาคารสำนักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ 2 พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
ตำบลบางแกว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
6.การกอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยขาราชการ ขนาด 32 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 2 7.การกอสรางอาคารใบอนุญาตขับรถ พรอมสิง่
กอสรางประกอบ สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1
8.การกอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยขาราชการ ขนาด 32 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1
9.การกอสรางอาคารสำนักงานขนสงสาขาอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
10.กอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยขาราชการ ขนาด 32 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
สำนักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10.การปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยขาราชการ 23 แหง
11.กอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยขาราชการ ขนาด 12 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
สำนักงานขนสงสาขาอำเภอเกาะสมุย ตำบลลิปะนอย อำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี
12.การกอสรางอาคารสำนักงานขนสงจังหวัดนครปฐม พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
13.การกอสรางอาคารสำนักงานขนสงจังหวัดพะเยา พรอมสิง่ กอสรางประกอบ
14.กอสรางอาคารสำนักงานขนสงอุตรดิตถ แหงที่ 2 พรอมสิง่ กอสรางประกอบ ตำบลชัย
จุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
15.กอสรางอาคารสำนักงานขนสงอุตรดิตถ แหงที่ 2 พรอมสิง่ กอสรางประกอบ ตำบลชัย
จุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
16.โครงการจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ Passbook พรอมติดตัง้ ทดแทนและเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
17.โครงการบำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ และการเชาระบบสือ่ สารขอมูล
โทรคมนาคมประจำป 2562
18.โครงการจัดหาอุปกรณทดแทนและปรับปรุงระบบเลือ่ นลอตอภาษี (Drive Thru for Tax)
19.โครงการ การดำเนินงานศูนยคมุ ครองผูโ ดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584)
20.โครงการจัดหาบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส
21.โครงการตรวจสอบการรักษามาตรฐานความเปนตนแบบตามโครงการพัฒนายก
ระดับสำนักงานขนสงจังหวัด
22.กอสรางอาคารผลิตแผนปายทะเบียนรถ
23.จัดหาเครือ่ งจักรอัตโนมัตเิ พือ่ พัฒนาระบบแผนปายทะเบียนรถ
24.โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการผานชองทางการเลือ่ นลอตอภาษี (Drive
Thru for Tax)
25.โครงการจัดหาอุปกรณเครือขาย (Switch) ทดแทน และระบบบริหารจัดการเครือขาย
อินเตอรเน็ตสำหรับกรมการขนสงทางบก สวนกลางและสำนักงานขนสงสวนภูมภิ าคใหมี
ประสิทธิภาพ
26.การจัดใหมกี ลไกใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย

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

1.การปรับปรุง กอสรางอาคาร
สถานที่
2.บูรณาการคลังขอมูลบิก๊ ดาตา
องคกรและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
3.พัฒนาระบบดิจทิ ลั เพือ่ รอง
รับการใหบริการประกันสังคม

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

1.โครงการนำเขาขอมูลการยืน่ จดทะเบียนสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
(ขอมูลกอนประกาศโฆษณา) ใหปจ จุบนั
2.โครงการบริหารจัดการคำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
3.โครงการนำเขาขอมูลเครือ่ งหมายการคาใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
4.โครงการสงเสริมการคุม ครองสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาของพระราชวงศในประเทศ
และตางประเทศ
5.โครงการแปลรายการสินคาหรือบริการคำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาระหวางประเทศ
6.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย
7.โครงการนำเขาขอมูลคำขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร (พีซที )ี และคำขออืน่ ๆหลังการ
ประกาศโฆษณาสูร ะบบปฏิบตั กิ ารสิทธิบตั รใหเปนปจจุบนั
8.จัดซือ้ ระบบสำรองขอมูลทรัพยสนิ ทางปญญา ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลดานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013
9.โครงการเรงรัดการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
10.จางทีป่ รึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
11.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการและใหคำปรึกษาดานทรัพยสนิ ทางปญญา
12.โครงการเรงรัดและปรับปรุงการจดทะเบียนสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
13.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการและใหคำปรึกษาดานทรัพยสนิ ทางปญญา
14.โครงการสงเสริมการคุม ครองเครือ่ งหมายของพระราชวงศในตางประเทศและตางประเทศ
15.โครงการเรงรัดการรับจดทะเบียนเครือ ่ งหมายการคา
16.โครงการบริหารจัดการคำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
17.เรงรัดการรับจดทะเบียนสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
18.โครงการนำเขาขอมูลเครือ่ งหมายการคาใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
19.โครงการพัฒนาระบบเครือ่ งหมายการคา
20.จัดตัง้ หนวยนำเขาขอมูลการยืน่ จดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
21.โครงการเรงรัดและปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
22.จางทีป่ รึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
23.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบตั ร (e-Patent) เพือ่ รองรับขอมูลคำขอสิทธิบตั ร
/อนุสทิ ธิบตั ร และขอมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทเ่ี พิม่ ขึน้
24.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบตั ร (e-Patent) เพือ่ รองรับขอมูลคำขอสิทธิบตั ร
/อนุสทิ ธิบตั ร และขอมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทเ่ี พิม่ ขึน้
25.แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
26.โครงการจางพัฒนาระบบการแจงและรับแจงขอมูลลิขสิทธิใ์ นรูปแบบไรกระดาษ
(Paperless)
27.พัฒนาระบบสืบคนและแจงเตือนสถานะการขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
28.โครงการนำเขาขอมูลประกาศโฆษณาจากสำนักงานสิทธิบตั รสหรัฐอเมริกาลงในระบบ
ฐานขอมูลสำหรับตรวจสอบความใหมของกองสิทธิบตั รออกแบบ (e-Patent design)

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

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

1.โครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิตบิ คุ คล
เพือ่ รองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสูเ ศรษฐกิจยุค
ใหม (New Economy)
2.พัฒนาการใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
แกหนวยงานภาครัฐเพือ่ เขาสู Digital Service
3.ศึกษาธุรกิจบัญชีทา ย พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจ ของคนตางดาว พ.ศ.2542
4.รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดตัง้ บริษทั จำกัด
คนเดียว พ.ศ. ....
5.รางพระราชบัญญัติ แกไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6.แผนงานการ เชือ่ มโยงขอมูลจากระบบตรวจ
สอบขอมูลนิตบิ คุ คลระหวางหนวยงานภาครัฐ
7.โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศสรางโอกาส
ทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity)
8.โครงการยกระดับระบบ จดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
9.โครงการพัฒนาระบบ จดทะเบียนพาณิชย
10.แปลงเอกสารแฟม ทะเบียนนิตบิ คุ คลใหอยู
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
11.พัฒนาระบบสรางธรรมาภิบาล ธุรกิจดวย
ดิจทิ ลั

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

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_เชาบริการพืน้ ทีว่ างเครือ่ งแมขา ย
(Co-Location) พรอมวงจรสือ่ สัญญาณ
อินเตอรเน็ต (Disaster Recovery Site)//
2563
5.ทส.3_ปรับปรุง ระบบเครือขายของศูนย
ขอมูล Data Center Siteและศูนยสำรอง
ขอมูล ภัยพิบตั ิ Disaster Recovery Site //
2563
6.ทส.2_บำรุงรักษา ระบบเครือขายและ ระบบ
คอมพิวเตอรแมขา ยของศูนยขอ มูล
หลัก Data Center Site และศูนยสำรอง
ขอมูลภัยพิบตั ิ Disaster Recovery Site
ผูป ระสานงานนายสถาพร คำเจริญ// 2563

โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
การสื่อสารองคกร

กรมการคา
ตางประเทศ

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ Call Center รองรับการ
อำนวยความ สะดวกทางดาน
ขอมูลการคาตางประเทศดวย
นวัตกรรมดิจทิ ลั
2.โครงการพัฒนา ระบบบริการ
การออกหนังสือสำคัญการสงออก
นำเขาสินคา ภายใตการปรับลด
ขัน้ ตอนการสงออกสินคา
ยุทธศาสตรขา ว (DFT SMART
Licensing Systems: SMART-I)

การบริหารจัดการ
ขอมูลและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

กรมสรรพากร

1.แผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชน
เปนรูปแบบ Digital
2.ระบบประมวลขอมูลผลการจัดเก็บภาษี
อากรเชือ่ มโยงขอมูลภาครัฐ
3.ปรับปรุงแบบฟอรมคำรอง/คำขอในการ
ใหบริการบุคคลภายนอกใหเปนรูปแบบอิเ
ล็กทรอนิกสหรือดิจทิ ลั
4.การรับชำระเงินภาษีอากรดวยบัตร
อิเล็กทรอนิกส
5.ปรับปรุงแบบฟอรม คำรอง/คำขอใน การ
ใหบริการบุคคลภายนอกใหเปนรูป
แบบอิเล็กทรอนิกสหรือดิจทิ ลั
6.การเชือ่ มโยงขอมูลภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย
ดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส
7.แผนปรับปรุง ระบบการยืนยันตัวตน
ใหรองรับการใหบริการระบบ My Account
8.การพัฒนา Line Ofﬁcial ของกรม
สรรพกร

โครงการพัฒนาระบบ
ประมวลผลตาราง
อุปสงคและอุปทานของ
ประเทศไทย

สำนักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

1.โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเปน
พลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพือ่ พัฒนาประชาธิปไตยใหยง่ั ยืนกิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตย
2.การดำเนินงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน รัฐสภา ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3.โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเปน
พลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพือ่ พัฒนาประชาธิปไตยใหยง่ั ยืน (กิจกรรม
รวมรุน ยุวชนเพือ่ การสรางความเปนพลเมือง
/สรางเครือขายยุวชนประชาธิปไตย)
4.โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเปน
พลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพือ่ พัฒนาประชาธิปไตยใหยง่ั ยืน
(กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย)

1.สงเสริมการมีสว นรวมระหวางรัฐ
เอกชน และประชาชนการจัดตัง้ เพจ
และบริหารจัดการ facebook
สถานีขา วกระทรวงการคลัง
2.ยกระดับการใหบริการของศูนย
บริการรวมกระทรวงการคลัง
3.พัฒนาระบบบริการ Tax Single
Sign On (Tax SSO)

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ*

1.โครงการสงเสริมความรวมมือในการเปดระบบราชการ
(Open Government Partnership: OGP)
2.โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
3.โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบริการภาครัฐแกนติ ิ
บุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส
4.โครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐเพือ่
ประสิทธิภาพและความโปรงใส
5.โครงการพัฒนาแนวทางการใหบริการของภาครัฐเพือ่
ประสิทธิภาพและความโปรงใส ประจำป พ.ศ. 2562
6.ยกรางกฎหมายใหมหรือปรับปรุงกฎหมายระเบียบ แนว
ปฏิบตั ติ า งๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ รองรับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
7.การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service
Reform)
8.การเสนอความเห็นเกีย่ วกับรางกฎหมายวาดวยรัฐบาลดิจทิ ลั
9.โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.ขอเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
11.โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบริการภาครัฐแกนติ ิ
บุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส (Central Biz Box)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานพัฒนาการบริการ
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเพชรบุรี (สตม.)
2.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (สตม.)
3.โครงการกอสรางอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดขอนแกน (สตม.)
4.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงา (สตม.)
5.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (สตม.)
6.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ (สตม.)
7.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมหาสารคาม (สตม.)
8.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชัยภูมิ (สตม.)
9.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดบุรรี มั ย (สตม.)
10.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสกลนคร (สตม.)
11.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสุรนิ ทร (สตม.)
12.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย (สตม.)
13.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครปฐม (สตม.)
14.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (สตม.)
15.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดราชบุรี (สตม.)
16.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสระแกว (สตม.)
17.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครสวรรค (สตม.)
18.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทยั ธานี (สตม.)
19.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสระบุรี (สตม.)
20.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสิงหบรุ ี (สตม.)
21.โครงการอาคารทีท่ ำการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตรัง (สตม.)
22.โครงการจัดหาระบบกลองตรวจจับสำหรับติดตัง้ กับอากาศยานเพือ่ ใชในภารกิจการบิน
สนับสนุนการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด (บ.ตร.)
23.โครงการจัดตัง้ ศูนยรบั แจงเหตุฉกุ เฉินแหงชาติ ภายใตแผนงานบูรณาการเลขหมาย
โทรศัพทฉกุ เฉินใหเหลือเพียงเลขหมายเดียว เพือ่ ใหประชาชนสามารถแจงเหตุดว น เหตุรา ย
เหตุฉกุ เฉินไดทกุ เรือ่ ง (สส.สทส.)
24.โครงการรถยนตงานจราจร พรอมอุปกรณ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ 1,122 คัน (พธ.สกบ.)
25.โครงการกลองบันทึกภาพเคลือ่ นไหวแบบดิจติ อลชนิดติดบนตัวเจาหนาทีต่ ำรวจงานสายตรวจ
และงานจราจร 46,400 ชุด (พธ.สกบ.)
26.พัฒนาระบบดานกระบวนงาน ธุรกรรมภาครัฐ เพือ่ ยกระดับการใหบริการประชาชน
27.โครงการติดตามความคืบหนาทางคดีภาคประชาชน
28.โครงการจัดหาอุปกรณเพิม่ ใหกบั สถานีตำรวจสำหรับรองรับการใชงานระบบสารสนเทศ
สถานีตำรวจ(CRIMES) 29.การจัดตัง้ กลุม งานสารสนเทศ
30.โครงการพัฒนาการตรวจพิสจู นอาชญากรรมคอมพิวเตอร เพือ่ รองรับการปฏิรปู งาน
นิตวิ ทิ ยาศาสตรตำรวจ สำนักงานพิสจู นหลักฐานตำรวจ (รายละเอียดในโครงการสามารถ
ปรับแกไขใหสอดคลองตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย นิตวิ ทิ ยาศาสตรได)

1.โครงการ one stop service
2.โครงการการเอือ้ ใหเกิดการ
ปรับเปลีย่ นหรือโอนยายการ
ลงทุนทีเ่ ปนไปอยางสะดวก :
e-KYC และ National
ผDigital ID

สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั *

1.โครงการพัฒนาแพลตฟอรม
เพื่อสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในการใหบริการแกภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ
2.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่น
คงปลอดภัย

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น*

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมราชทัณฑ

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

กรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ

กรมพัฒนาทีด่ นิ

สำนักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแ ทนราษฎร

กรมสงเสริม
สหกรณ

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

สำนักงาน ป.ย.ป.

กรมควบคุมโรค

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมควบคุม
มลพิษ
1.การยกระดับประสิทธิภาพการ
ดำเนินการงานบริการของหนวย
งานสังกัดกระทรวงพาณิชยในสวน
ภูมภิ าคตาม พระราชบัญญัตกิ าร
อำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
2.โครงการปรับปรุงเว็บไซตของ
สำนักงานพาณิชยจงั หวัด 76
จังหวัด

สำนักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล*

กรมประมง

กรมการคา
ระหวางประเทศ

บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะ
กรรมการ
ออยและ
น้ำตาลทราย

กรมการแพทย
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร

กรมอนามัย

การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหง
ประเทศไทย

สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

กองทัพบก

การไฟฟา
นครหลวง

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กรมการแพทย

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย 2002 การบร�หารจัดการการเง�นการคลัง
เปาหมายแผนแมบทยอย 200201 หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

Value Chain

V01
แผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

V03
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธ�ภาพ

V02
การขับเคลื่อนตามเปาหมายที่กำหนดไว

F0101 ฐานขอมูลที่สะทอนสถานการณปจจุบัน
และสามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนได
F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ
F0103 การบูรณาการการจัดทำแผนระหวางหนวย
งานที่เกี่ยวของ
F0104 แผนที่ยืดหยุน ปรับตัวไดทันสถานการณ

F0201 กลไกและชองทางที่เอื้อใหการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานในการนำแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ
F0202 การดำเนินงานที่ยืดหยุนตามสถานการณ
F0203 การบริหารงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย

F0301 ระบบติดตามประเมินผลที่สามารถเชื่อมโยง
ผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และสามารถใชพฒ
ั นาตัวชีว้ ดั ได
F0302 การเชื่อมโยงขอมูลการติดตามประเมินผล
ระหวาง หนวยงาน
F0303 การสื่อสารและการเผยแพรผลการประเมิน

V04
การปรับปรุง แกไข เพื่อพัฒนาการดำเนินการ
F0401 ขอมูลผลการประเมินการดำเนินการ
ที่ผานมา อยางถูกตอง
F0402 ผลการประเมินสถานการณและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางเทาทันเหตุการณ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
หนวยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ�์ตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

V05 สภาพแวดลอมในการบรรลุผลสัมฤทธ�์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
F0501 กฎหมายที่เอื้อตอการขับเคลื่อน
F0502 ความตระหนักรูของสาธารณะ
F0503 การมีสวนรวมของหนวยงาน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรมสรรพากร

1.โครงการการบริหารการคืนภาษี
เงินไดบคุ คลธรรมดา
2.แผนการติดตามการจัดเก็บเทียบ
กับคาดการณของกระทรวงการคลัง
3.แผนควบคุมและติดตามแผนงาน
สำรวจผูเ สียภาษีรายใหมจากการ
ปฏิบตั งิ านสำรวจและผูเ สียภาษี
รายใหมทม่ี ภี าษีชำระ
4.การจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ จากผู
ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(e-Business) ในตางประเทศ
5.มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีมลู คาเพิม่
6.โครงการศึกษา วิเคราะห
โครงสรางการแบงงานภายในสวน
ราชการหนาทีค่ วามรับผิดชอบอัตรา
กำลัง และแผนความกาวหนาในสาย
อาชีพกรมสรรพากร
7.กำหนดใหมกี ารจัดเก็บภาษีมลู คา
เพิม่ สำหรับการนำเขา สินคาทีม่ รี าคา
ไมเกิน 1,500 บาท

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

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

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.

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ*

สำนักงาน
ป.ย.ป.*

กรมอนามัย

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

สำนักปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

กรมกิจการ
เด็กและเยาชน

กรมพัฒนาทีด่ นิ

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

สำนักงานปลัด
กระทรวง
พาณิชย

สำนักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย 2003 การปรับสมดุลภาครัฐ
เปาหมายแผนแมบทยอย 200301 เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบร�การสาธารณะและกิจกรรมอยางเหมาะสม

Value Chain

V01
การสื่อสารการรับฟงความคิดเห็น

V03
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธ�ภาพ

V02
การมีสวนรวมที่เหมาะสม
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

F0101 การเผยแพรขอมูลขาวสาร/ผลการดำเนินการของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
F0102 การเชื่อมโยงฐานขอมูลเรื่องการรับฟงความคิดเห็น

F0301 การติดตามและประเมินผลของภาคสวนตางๆ อยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม
F0302 บทบาทของเอกชนที่เพิ่มขึ้นในงานภาครัฐบางประเภท
F0303 มาตรการสงเสริม กระตุน และจูงใจเพื่อใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวม

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ
มีสวนรวมในการจัด
บร�การสาธารณะและ
กิจกรรมอยางเหมาะสม

V04 สภาพแวดลอมในการเปดโอกาสเพื่อการมีสวนรวม
F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม และสงเสริมการสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อการมีสวนรวม
F0402 ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น*

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

กรมพัฒนา
ฝมอื แรงงาน

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
ฉบับที่ 12 สูก ารปฏิบตั ิ
ปงบประมาณ 2562
2.โครงการจัดประชุม
ประจำป 2562 ของ
สศช.

กรมสรรพากร

โครงการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา
สำคัญในแผพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 สูการ
ปฏิบัติปงบประมาณ
2562

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

โครงการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร
สำหรับวิเคราะห
และประมวลผล
อาชญากรรมกลาง

สำนักงาน
สลากกินแบง
รัฐบาล*

การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย*

กรมการแพทย

กรมกิจการเด็ก
และเยาชน

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

สำนักงานปลัด
สำนักนายก
รัฐมนตรี*

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย 2003 การปรับสมดุลภาครัฐ
เปาหมายแผนแมบทยอย 200302 องคกรปกครองสวนทองถิ�นตองมีสมรรถนะและสรางความทันสมัยในการจัดบร�การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหกับประชาชน

Value Chain

V01
การบร�หารจัดการที่มีประสิทธ�ภาพ
F0101 แผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
F0102 ชองทางการใหบริการประชาชนที่ทันสมัย

V02
การบูรณาการและการสรางความรวมมือภาคี
เคร�อขายการพัฒนา

V03
ความพรอมของประชาชนในฐานะผูรับบร�การ

F0201 ชองทางการมีสวนรวมของประชาชนและภาคี
เครือขายในการแสดงความตองการ
F0202 ขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงกัน
F0203 การเขาถึงขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เขาถึงงาย
และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
F0204 ชองทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่
เขาถึงไดงาย

F0301 ชองทางประชาสัมพันธที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ไดงาย
F0302 ชองทางการรับบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสม
กับประชาชนทุกกลุม

V04 สภาพแวดลอมที่สงเสร�มการดำเนินการของ อปท.

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีสมรรถนะ
และสรางความทันสมัยใน
การจัดบร�การสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให
กับประชาชน

F0401 กฎหมายที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมใหกับประชาชนตามอำนาจหนาที่
F0402 บุคลากรอปท. ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
F0403 ระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

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.โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน สนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชือ่ มโยงการคาโลก
20.โครงการปองกันและแกไขปญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
21.โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วบนบกบริเวณตอนในของภาคเชือ่ มโยงกับแหลงทองเทีย่ วทะเลทีม่ ชี อ่ื เสียง
22.โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนือ่ งในแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค
23.แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
24.แผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
25.แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

บริษทั ทีโอที
จำกัด (มหาชน)

กรมกิจการเด็ก
และเยาชน

สำนักงานบริหาร
หนีส้ าธารณะ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย 2004 การพัฒนาระบบบร�หารงานภาครัฐ
เปาหมายแผนแมบทยอย 200401 ภาครัฐมีข�ดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล และมีความคลองตัว

Value Chain

V03
ความตอบสนองตอประชาชน

V02
ศักยภาพองคกร

V01
ศักยภาพบุคลากร
F0101 ทักษะที่จำเปนในยุคดิจิทัล
F0102 ทัศนคติในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ

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

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 นวัตกรรมการใหบริการประชาชน
F0302 ระบบการใหบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก
และงายในการขอรับบริการจากภาครัฐ

ภาครัฐมีข�ดสมรรถนะสูง
เทียบเทามาตรฐานสากล
และมีความคลองตัว

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
F0401 ความทันสมัยและไมเปนอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

1.โครงการพัฒนาศูนยบริการขอมูล
เปดและการวิเคราะหขอ มูลภาครัฐ
2.โครงการพัฒนาแพลตฟอรมเพือ่
การบริหารจัดการภาครัฐ
3.โครงการจัดทำแนวทางมาตรฐาน
และขอเสนอแนะการพัฒนารัฐบาล
ดิจทิ ลั (Digital Government
Transformation)

กรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน

1.โครงการจางทีป่ รึกษาศึกษาวิเคราะห
บทบาทภารกิจและโครงสรางของกรม
พัฒนาฝมอื แรงงาน
2.การเชาใชบริการระบบเครือขายสือ่ สาร
ขอมูลคอมพิวเตอร
3.โครงการจัดทำและ ทบทวนแผน
ปฏิบตั ริ าชการกรม พัฒนาฝมอื แรงงาน
ประจำปงบ ประมาณ พ.ศ. 2563
4.โครงการการขับเคลือ่ นระบบประกัน
คุณภาพระบบทดสอบมาตรฐาน ฝมอื
แรงงานตามระบบ ISO/IEC 17024
5.พัฒนาระบบ บริหาร จัดการองคการ
สูร ะบบราชการ 4.0
6.ระบบการควบคุมภายในของ กรมพัฒนา
ฝมอื แรงงาน

สำนักงาน
ประกันสังคม

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

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคการ
มหาชนประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการพัฒนาระบบ การบริหาร ราชการเชิงพืน้ ทีแ่ บบ
บูรณาการ
4.โครงการยอยที่ 1 โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาโครงสรางและ
ระบบบริหารงานภาครัฐตาม แนวทางยุทธศาสตรชาติและการ
ปฏิรปู ประเทศ
5.โครงการยกระดับการ ใหบริการภาครัฐ
6.โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสูค วามเปนเลิศ
7.โครงการศึกษาแนวทางการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดตัง้
สวนราชการใหมคี วามยืดหยุน เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านตาม
ยุทธศาสตรชาติ
8.โครงการพัฒนาสวนราชการรูปแบบเฉพาะ
9.โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ
10.โครงการเสริมสรางพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการ
พัฒนาระบบราชการและสงเสริมการเปนองคการแหงการ
เรียนรู ของสวนราชการ
11.โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ภาค าชการ
12.โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินสวน
ราชการ
13.โครงการพัฒนาสวนราชการรูปแบบเฉพาะ
14.ศึกษาการแกไข พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
15.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ หนวยงานภาครัฐ
สูร ะบบราชการ 4.0
16.โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนา โครงสรางและระบบบริหารงาน
ภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู ประเทศ
17.การกำหนดใหมกี ลุม งานสารสนเทศที่ รับผิดชอบการรวบ
รวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูลเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน
18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพืน้ ทีแ่ บบ
บูรณาการ
19.โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพืน้ ทีแ่ บบ
บูรณาการ
20.โครงการเสริมสรางพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการพัฒนา
ระบบราชการและสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูข อง
สวนราชการ
21.โครงการศึกษาแนวทางการบริหารราชการแนวใหม

กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

1.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
เครือขายภายในของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน
2.โครงการสงเสริมการ
พัฒนาระบบบริหารของ
องคกร

สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู
ประชาชนในพืน้ ที/่ ชุมชน (สภ.)
2.โครงการทบทวนแผนปฏิบตั ิ การดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
และจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ดานแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)
3.โครงการจางเหมาบำรุงรักษา ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร อุปกรณรกั ษาความ
มัน่ คงปลอดภัยและ อุปกรณประชุมสือ่ สารทางไกลของสำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
4.การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณ
5.โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนยขอ มูลแรงงานแหงชาติ (บำรุงรักษา)
6.โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญ ดานแรงงาน (Labour Big
Data Analytics) เพือ่ การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ
7.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(12 ระบบ)
8.โครงการจางเหมาบำรุงรักษาระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9.โครงการเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบคุ ลากร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน การอำนวยการและประสานการ จัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
ดานแรงงานของจังหวัดและประสานงานทีเ่ กีย่ วของกับแผนของจังหวัด/พืน้ ที่
10.โครงการพัฒนาการจัดการ ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ ระยะที่ 2
11.โครงการทบทวนแผน ปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั กระทรวงแรงงานและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
12.โครงการทบทวนแผน ปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั กระทรวงแรงงานและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
13.โครงการพัฒนาศักยภาพ ดานการจัดทำแผนดิจทิ ลั และเสริมสรางการ
ทำงานเปนทีมดาน IT ของกระทรวงแรงงาน
14.โครงการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569)
15.โครงการบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
16.โครงการจัดหา อุปกรณประชุมทางไกลผานเครือขายความเร็วสูงสำหรับ
หนวยงาน ภูมภิ าคปงบประมาณ 2563
17.โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ คอมพิวเตอรเพือ่ ทดแทนใหหนวยงานภายในสังกัด
สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
18.บำรุงรักษาเว็ปไซตกระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง

กรมกิจการ
ผูส งู อายุ

1.โครงการพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศ
2.โครงการจัดการระบบ
เทคโนโลยีและการสือ่ สารเพือ่
การพัฒนางานดานผูส งู อายุ
3.โครงการสงเสริมการพัฒนา
ระบบบริหาร
4.โครงการขับเคลือ่ นงานดาน
ผูส งู อายุสปู ระชาคมอาเซียน

1.โครงการพัฒนาและ
บริหารองคกร
2.โครงการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการองคกร

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร 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.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “สงเสริมหนวยงาน ใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงาน
สงสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขา
การบริหารราชการแบบมีสว นรวม ประจำป พ.ศ.2563
5.โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานสวนภูมภิ าคสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสง
สมัครรับรางวัล (PMQA) ประจำป พ.ศ.2563
7.โครงการชีแ้ จงแนวทางการเขียนผลงานสงสมัครรับ
รางวัล United Nations Public Service Awards
2020 8.โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ
กสธ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
9.โครงการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหนวยงาน
ในสังกัด สป./กพร.สป.
10.โครงการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหนวยงาน
ในสังกัด สป./กพร.สป.
11.โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการผูบ ริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement:PA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
12.โครงการจัดทำคำรับรองและการรายงานการประเมิน
สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบตั ริ าชการ/การประเมินผูบ ริหารองคการ ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
13.โครงการดำเนินการปฏิรปู การปรับบทบาทและ
โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเขตสุขภาพ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

F0402 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อปรับใหสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร

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

สำนักงานสถิติ
แหงชาติ

1.โครงการจัดซือ้ ครุภณั ฑคอมพิวเตอร 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.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “สงเสริมหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานสงสมัครรับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีสว นรวม ประจำป พ.ศ.2563
5.โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานสวนภูมภิ าคสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสงสมัคร
รับรางวัล (PMQA) ประจำป พ.ศ.2563
7.โครงการชีแ้ จงแนวทาง การเขียนผลงานสงสมัครรับรางวัล
United Nations Public Service Awards 2020
8.โครงการจัดทำ รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ กสธ. ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
9.โครงการจัดทำ คำรับรองและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหนวยงานในสังกัด
สป./กพร.สป.
10.โครงการจัดทำคำรับรอง การปฏิบตั ริ าชการผูบ ริหารของ
กระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement:PA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11.โครงการจัดทำคำรับรองและการรายงาน การประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั ิ
ราชการ/การประเมินผูบ ริหารองคการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
12.โครงการประเมินผลประสิทธิภาพองคกรภายหลังการปรับ
ปรุงโครงสรางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หนวยงานสวนกลาง ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2560)
13.โครงการดำเนินการปฏิรปู การปรับบทบาทและโครงสราง
ของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเขตสุขภาพ

สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

1.โครงการการบริการจัดการ
ขอมูลสำหรับการบูรณาการ
ขอมูลอุตสาหกรรม
2.การปฏิรปู สถาบันดานการสง
เสริมผลิตภาพการมาตรฐานและ
นวัตกรรม
3.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
“ทบทวนยุทธศาสตร สมอ. เพือ่
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตรชาติสู TISI
4.0” 2562

สำนักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม

1.คาใชจา ยในการจัดทำขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพือ่ การเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด เพือ่ รองรับการบริหารจัดการ
ขอมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม
2.คาใชจา ยในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานระบบโทรศัพทสอ่ื สาร
ผานระบบเครือขาย VoIP – Voice Over IP หรือ “VoIP Gateway”
4.โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการศูนยขอ มูล
กลาง ระยะที่ 2
5.โครงการเชาบริการระบบ Cloud Computing เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน และการใหบริการขอมูลประชาชนและผูป ระกอบการ
6.การเชาวงจรสือ่ สารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ต สำหรับ สปอ.
สอจ. กรม สาขากรมในภูมภิ าค และหนวยงานในสังกัด อก. ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.จัดจางบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวงในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.โครงการคาใชจา ยในการจัดทำขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพือ่ การเตือน
ภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเพือ่ รองรับการบริหารจัดการ
ขอมูล(Big Data) สำหรับการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม
9.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสือ่ สารทางไกลผานจอภาพ
10.โครงการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ประจำป พ.ศ. 2563-2565
11.โครงการเชาบริการระบบ Cloud Computing เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิ
งาน และการใหบริการขอมูลประชาชนและผูป ระกอบการ ปงบ 2562
12.โครงการเชาบริการระบบ Cloud Computing เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิ
งาน และการใหบริการขอมูลประชาชนและผูป ระกอบการ ปงบ 2562
13.การเชาวงจรสือ่ สารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ต สำหรับ
สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมภิ าค และหนวยงานในสังกัด อก.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
14.การบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร ปงบ 2562
15.โครงการบำรุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เครือ่ งพิมพ อุปกรณ
ตอพวง ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
16.โครงการเชาวงจรสือ่ สารความเร็วสูงและบริการอินเทอรเน็ตสำหรับ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กรม สาขากรมในภูมภิ าค สถาบันเครือขาย และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
17.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ บริหารจัดการศูนยกลางขอมูล
ดานอุตสาหกรรม
18.โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบขอมูลและสารสนเทศเพือ่ การ
ตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของ สปอ. ภายใตศนู ยปฏิบตั ิ
การ-MOC ระยะที่ 3

1.หลักสูตรการสือ่ สารในยุค
ดิจทิ ลั
2.โครงการบริการ และเผยแพร
ขอมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
สาธารณะ (MoF Open Data
Services)
3.โครงการจัดทำระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหม (New
GFMIS Thai)

กรมสรรพากร

โครงการ RD
Smart Ofﬁce
2020

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
2.โครงการประชาสัมพันธการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.หลักสูตร “การฝกอบรมการปฏิบตั งิ านในระบบจาย ตรงเงินเดือนและคาจางประจำ”
4.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีสว นรวม ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.)
5.การติดตามเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
6.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ จัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ระบบ
7.โครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
8.การสรางความเขมแข็งในการรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
ของสพฐ. ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และตามนโยบาย กระทรวง
ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจยั กิจกรรมยอย การวิจยั
ปจจัยทีส่ ง ผลตอความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของสำนักงาน เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 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. ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมยอยที่ 2.2 การพัฒนารูปแบบการประเมิน
โครงการ ของหนวยงานในภูมภิ าค และหนวยงานในสวนกลาง สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
12.ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(การจัดทำรายงานประจำปงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน ปฏิบตั กิ ารประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
13.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ระบบ
14.การสรางความเขมแข็งในการรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
ของ สพฐ. ตามมาตรฐานของ สพท. และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562การติดตามเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2562
15.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านดาน
การเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐดวยเทคโนโลยี ทางการเงินในยุคดิจทิ ลั 4.0
16.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน การคลังภาครัฐ ภายใต
ระบบ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (National e - Payment) ระดับผูบ ริหาร และผู
ปฏิบตั งิ าน
17.โครงการปรับปรุงระบบ Smart OBEC ระบบงานบริหารทัว่ ไป ใหใชรว มกับหนวยงาน
ภาครัฐอืน่ ปงบ 2563 18.โครงการพัฒนาการสือ่ สารผานระบบดิจทิ ลั งบป 2563
19.ยกระดับพัฒนาระบบ บริหารสูร ะบบราชการ 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการ การ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามหลักเกณฑการบริหาร กิจการบานเมืองทีด่ ี
20.ยกระดับพัฒนาระบบบริหารสูร ะบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน คณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการคัดกรองและตรวจสอบ
เอกสารลวงหนาทางอิเล็กทรอนิกส
สำหรับผูย น่ื ขอรับการตรวจลงตรา
(E-VOA)
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
ดานพัสดุและผูท เ่ี กีย่ วของ(บก.ปอท.)
3.การบริหารจัดการหนวยงาน ตร. ใ
นสวนภูมภิ าค
4.การกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่
5.การจัดทำและดำเนินการตามแผน
ปฏิรปู สำนักงานตำรวจแหงชาติ

1.โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุม จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใตกลไกคณะกรรม
การบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
2.โครงการศึกษาการจัดทำงบดุลแหงชาติ ตามระบบบัญชี
ประชาชาติ
3.ประเมินผลกระทบการ ปฏิบตั ภิ ารกิจภาครัฐภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
4.โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห การปรับปรุง
ฐานขอมูล และการพัฒนาเครือ่ งมือในการ บริหารเศรษฐกิจ
มหภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห การ
ปรับปรุงฐานขอมูล และการพัฒนาเครือ่ งมือในการ บริหาร
เศรษฐกิจมหภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห การ
ปรับปรุงฐานขอมูลและการพัฒนาเครือ่ งมือใน การบริหาร
เศรษฐกิจมหภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.โครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชือ่ มโยง ขอมูลระดับ
Big Data เพือ่ ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการในระดับ
ตางๆ ระยะที่ 1

สำนักงาน
ผูตรวจการ
แผนดิน

1.โครงการพัฒนาการจัดการองคความรูข องสำนักงานผูต รวจการแผนดิน (Knowledge Management: KM)
2.โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 20 ปการกอตัง้ ผูต รวจการ
แผนดิน
3.โครงการการตรวจสอบการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐตามหมวด 5 หนาทีข่ องรัฐ
4.โครงการพัฒนาและขยายเครือขาย (ธรรมาภิบาล/เรือ่ งรองเรียน) เพือ่ เสริมสรางความเปน
ธรรมในสังคม
5.โครงการศึกษาและวิเคราะหเพือ่ เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพือ่ การ
แกไขปญหาความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
6.โครงการ Ombudsman Care
7.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรือ่ งรองเรียนและเพิม่ ประสิทธิภาพการ ปฏิบตั งิ าน
ดานการแสวงหาขอเท็จจริง
8.โครงการเสริมสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับหนาั ทีแ่ ละอำนาจของผูต รวจการแผนดิน
9.โครงการขับเคลือ่ นความรวมมือองคกรผูต รวจการแผนดินระหวางประเทศ
10.โครงการพัฒนารูปแบบเสริมสรางความรวมมือระหวางผูต รวจการแผนดินแหง
ประเทศไทยและองคกรผูต รวจการแผนดินระหวางประเทศ
11.โครงการบูรณาการการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพือ่ ใหความเปนธรรมและคุม ครอง
ประชาชนในประชาคมอาเซียน
12.โครงการการพัฒนาเอกสารทางวิชาการไปสูม าตรฐานสากล
13.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเรือ่ งรองเรียนผานโมบายแอปพลิเคชัน่
"ผูต รวจการแผนดิน"
14.โครงการพัฒนาทักษะการใชระบบสารสนเทศของสำนักงานฯอยางมี ประสิทธิภาพ
15.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานสำนักงาน
16.โครงการพัฒนารูปแบบการสือ่ สารองคกร ทัง้ ภายในภายนอกองคกรอยางทัว่ ถึง
17.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององคกร ผูต รวจการ
แผนดิน 18.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการยกระดับธรรมาภิบาลของ
สำนักงานผูต รวจ การแผนดิน
19.การจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 20 ป การกอตัง้ ผูต รวจ
การแผนดินและการลงนามความรวมมือการกอตัง้ เวทีผตู รวจการ แผนดินแหงภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (South East Asian Ombudsman : SEAOF)
20.โครงการพัฒนาเอกสารทางวิชาการไปสูม าตรฐานสากล
21.โครงการพัฒนาการจัดการองคความรูข องสำนักงานผูต รวจการแผนดิน
22.โครงการการตรวจสอบการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐตามหมวด 5 หนาทีข่ องรัฐ
23.โครงการ Ombudsman Care
24.โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร
25.โครงการศึกษาและวิเคราะหเพือ่ เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพือ่ การ
แกไขปญหาความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
26.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานสำนักงาน

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

1.โครงการดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2.โครงการดาน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย
3.พัฒนาประสิทธิภาพขององคการ
4.โครงการดานประสานนโยบายและยุทธศาสตร
5.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
6.การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิผล
7.โครงการดานเลขานุการ และกลัน่ กรองงาน
นายกรัฐมนตรี

1.โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรสำหรับผูบ ริหาร
และเจาหนาทีข่ องสำนักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ ทดแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
2.โครงการจัดซือ้ ระบบคอมพิวเตอรแมขา ยกลางทดแทนและเพิม่ ประสิท
ธิภาพ 3.แผนปฏิบตั กิ ารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 4.โครงการพัฒนาระบบศูนยปฏิบตั กิ าร ระดับกระทรวง (MOC)
และระบบศูนยปฏิบตั ริ ะดับกรม (DOC)
5.โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ
(Back Ofﬁce)
6.โครงการใหบริการ Government Platform as a Service
7.โครงการใหบริการระบบเครือขายสือ่ สารขอมูลเชือ่ ม
โยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network)
8.โครงการใหบริการศูนยขอ มูลคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government
Data Center) 9.โครงการใหบริการระบบคลาวดภาครัฐ (Government
Cloud Service)
10.โครงการกำกับและตรวจสอบการใหบริการหนวยงานภาครัฐเพือ่ ใหเป
นไปตามมาตรฐาน 11.โครงการพัฒนาทักษะ และเสริมสรางสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐเพือ่ ขับเคลือ่ นรัฐบาลดิจทิ ลั สูป ระเทศไทย 4.0
12.การสรางความรวมมือเชือ่ มโยงทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางหนวยงาน เพือ่ ประสิทธิภาพการ
บังคับใชกฎหมาย 13.การจัดตัง้ หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit: SDU)
14.การจัดทำแผนปฏิรปู องคการของกระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

สำนักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

1.(เต็มป) โครงการเสริมสรางความรูใ นวงงานนิตบิ ญั ญัติ
2.(เต็มป) การชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.(เต็มป) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
4.(เต็มป) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
5.(เต็มป) การจัดหาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพือ่ ทดแทนของเดิมและจัดหาใหไดจำนวนเครือ่ งคอมพิวเตอรตอ บุคลากร
ในอัตราสวน 1:1
6.(เต็มป)การเพิม่ ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซม เครือ่ งคอมพิวเตอร
7.(เต็มป)การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั งิ านการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001 : 2015
8.(เต็มป) การจัดหาลิขสิทธิก์ ารใชงาน (license) สำหรับอุปกรณเครือขาย
9.(เต็มป) การเชาสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
10.(เต็มป) โครงการตรวจประเมินเพือ่ ตออายุการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
11.(เต็มป) โครงการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบเคลือ่ นทีส่ ำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสสำหรับสมาชิกวุฒสิ ภา
และบุคลากรของหนวยงาน จำนวน 284 เลขหมาย
12.(เต็มป) โครงการเสริมสรางความมัน่ คงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.(เต็มป) โครงการจัดทำบทวิเคราะหเพือ่ สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศ และ การจัดทำ
และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และงานวิชาการ
14.(เต็มป) การบำรุงรักษาระบบฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต
15.(เต็มป) โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภากับหนวยงานภาครัฐ
16.(เต็มป) โครงการจัดทำฐานขอมูลดานวิชาการเพือ่ สนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุม การบริหารราชการแผนดินรายดาน
17.(เต็มป) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซึง่ บุคคล ผูด ำรงตำแหนงตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายบัญญัติ
18.(เต็มป) โครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกสเพือ่ เผยแพรขอ มูลการประชุมวุฒสิ ภาอยางถูกตองและรวดเร็ว (ครบเครือ่ งเรือ่ งประชุม)
19.(เต็มป) โครงการเชือ่ มโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจยั ภายในประเทศ
20.(เต็มป) โครงการเชือ่ มโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจยั ภายในประเทศ
21.(เต็มป) โครงการจัดทำขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery
22.(เต็มป) โครงการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
23.(เต็มป) โครงการซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภยั และแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผนดินไหว ประจำอาคารสุข
ประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
24.(เต็มป) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)
25.(เต็มป) โครงการพัฒนางานดานตางประเทศในมิตขิ องภาษาและวัฒนธรรม 26.โครงการจัดทำบทวิเคราะหเพือ่ สนับสนุนงานติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศ และ การจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และงานวิชาการ
27.โครงการจัดทำฐานขอมูลดานวิชาการเพือ่ สนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุม การบริหารราชการแผนดินรายดาน
28.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซึง่ บุคคล ผูด ำรงตำแหนงตามทีร่ ฐั
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ
29.โครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกสเพือ่ เผยแพรขอ มูลการประชุมวุฒสิ ภาอยางถูกตองและรวดเร็ว (ครบเครือ่ งเรือ่ งประชุม)
30.โครงการเสริมสรางความรูใ นวงงานนิตบิ ญั ญัติ
31.โครงการจัดทำขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery
32.โครงการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
33.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)
34. ชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
35.โครงการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ ง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
36.โครงการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
37.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร
38.การเชาสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
39.การบำรุงรักษาระบบฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต
40.โครงการเสริมสรางความมัน่ คงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
41.โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภากับหนวยงานภาครัฐ

สำนักงานปลัดก
ระทรวงพาณิชย

สำนักงานคณะกร
รมการสิทธิมนุษย
ชนแหงชาติ

สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ*

กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอ
บครัว

กรมพัฒนาสังคมแ
ละสวัสดิการ

กรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ

กรมพัฒนาทีด่ นิ

กรมสงเสริม
สหกรณ

สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

กรมพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

กรมการแพทย

กรมการแพทย
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

สำนักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการ
พลเรือน

กรมอนามัย

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมควบคุมโรค

กองทัพบก

กรมราชทัณฑ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทประเด็น (20) การบร�การประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย2005 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เปาหมายแผนแมบทยอย 200501 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ�่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จร�ยธรรม มีจ�ตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
V02
สมรรถนะผูปฏิบัติงาน
ดานการบร�หารทรัพยากรบุคคล

Value Chain

V01
กระบวนการการบร�หารทรัพยากรบุคคล
F0101 หลักเกณฑ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ตางๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง
ตอสถานการณเพื่อสรางคนดีคนเกงในภาครัฐ
F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่นำมา
ชวยในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

V03
ภาวะผูนำของผูบร�หารสวนราชการทุกระดับ

F0201 ความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐของผูป ฏิบตั งิ านดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
F0202 ความสามารถในการสรางนวัตกรรมดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
F0203 ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

F0301 ความตระหนักรูถึงความสำคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
F0302 ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจในการ
ดำเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
F0303 ความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบตั ดิ า นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
F0304 ความสามารถในการสรางการเปลี่ยนแปลง
และการเปนแบบอยางที่ดี

V04
การติดตามและประเมินผลการ
บร�หารทรัพยากรบุคคล

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานตางๆ
F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ
และการนำไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางใหบุคลากร
ของรัฐเปนคนดี คนเกง

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมใน
การทำงานเพื่อประชาชน
ยึดหลัก คุณธรรม จร�ยธรรม
มีจ�ตสำนึก มีความสามารถสูง
มุงมั่นและเปนมืออาช�พ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

โครงการคาใชจาย
ในการพัฒนาบุคลากร
ดานการมาตรฐาน
ป 2562

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

สำนักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม

1.คาใชจา ยการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร 4.0 ดานกำลังคน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
2.คาใชจา ยการพัฒนาทักษะดาน
ดิจทิ ลั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นผาน
สูอ ตุ สาหกรรม 4.0
3.คาใชจา ยใน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม
เพือ่ รองรับ ยุทธศาสตร 4.0

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

1.โครงการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมเฉลิมพระเกียรติ
2.โครงการฝกอบรมหลักสูตร
การเปนขาราชการทีด่ ี ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม (ภาคอบรมสัมมนา
รวมกัน ตามกฎ ก.พ.)

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แหงชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

โครงการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพ
พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

สำนักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแ ทนราษฎร

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานกองทุนการปฏิรปู
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
3.โครงการพัฒนาบุคลากรสำ
นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เก
ษตรกรรม (ส.ป.ก.)

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

กรมทางหลวง
ชนบท

โครงการยกระดับ
การใหบริการและ
มาตรฐานการทำงาน
ของกรมทางหลวง
ชนบท

สำนักงาน
ผูตรวจการ
แผนดิน

สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
2.โครงการวิเคราะห
อัตรากำลังของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

กรมสรรพากร

แผนการเสริมสราง
ความผูกพันในองคกร
(Engagement
Survey)

สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดทำเอกสารคำบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
3.โครงการสรางบรรยากาศใน
การทำงานและสงเสริมความสุข
และความผูกพันในองคกร

สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

โครงการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสูค วามเปนเลิศ

กรมการแพทย

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

โครงการพัฒนา
นักบริหารการ
เปลีย่ นแปลงรุน ใหม
รุน ที่ 12 รุน ที่ 13
และรุน ที่ 14

การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย

สำนักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการ
พลเรือน*

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ *

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการ
เหมืองแร

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมราชทัณฑ

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ

กรมปศุสัตว

กรมพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

กรมการขาว

กรมประมง

กรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ

กรมพัฒนาทีด่ นิ

กรมการแพทย
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

กรมอนามัย

กรมหมอนไหม

กรมสงเสริม
สหกรณ

กองทัพบก

สำนักงาน
เศรษฐกิจการ
เกษตร

สำนักงาน
มาตรฐานสินคา
เกษตรและ
อาหาร แหงชาติ

การพัฒนาทักษะนัก
เจรจาการคาระหวาง
ประเทศ

1.โครงการจัดทำคำรับรองการประเมิน
ผลปฏิบตั ติ ามคำรับรองการปฏิบตั ริ าช
การของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่
เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านกอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำ
ปงบประมาณ 2563
4.โครงการรองรับนโยบายการกำกับ
ดูแลองคการทีด่ ี ของ กพร.
5.โครงการสงเสริมกลุม พัฒนาระบบ
บริหารใหเปนองคกร แหงความสุข
6.โครงการดำเนินงานนโยบายการ
กำกับดูแลองคการทีด่ ี ของ สป. ประจำ
ปงบประมาณ 2563

1.โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัด
สอบ 2563
2.โครงการขับเคลือ่ น สทศ. สูก ารเปน
องคการมหาชนคุณธรรม 2563
3.โครงการการจัดทำวารสารวิชาการของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) 2563
4.โครงการบริหาร พัฒนาและ
วิเทศสัมพันธเพือ่ สรางเครือขายระดับ
นานาชาติ 2563
5.งานยุทธศาสตรและวิเคราะหนโยบาย
และแผน 2563
6.งานบริหารจัดการ งานบริหารงานบุคคล
2563
7.โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดสอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
8.งานบริหารจัดการ (งานบริหารงาน
บุคคล) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

1.โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
2.โครงการกำหนดแนวทาง
และมาตรการกฎหมายใน
การกำกับ ติดตามมาตรฐาน
ทาง จริยธรมของสมาชิก
รัฐสภา และเจาหนาทีร่ ฐั ให
ปลอดจากการทุจริต

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธ
ศาสตรการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ไปสูก ารปฏิบตั ิ ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการฝกอบรมเพือ่ จัดทำสือ่ การสอนอิเล็คทรอ
นิกสของบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาจารยใน
หนวยฝกอบรม
3.โครงการฝกอบรมเพือ่ จัดทำสือ่ การสอนอิเล็คทรอ
นิกสของบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาจารยใน
หนวยฝกอบรม
4.โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน และชาง
อากาศยาน (บ.ตร)
5.โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตำรวจชัน้ สัญญาบัตรประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562-2565 (บช.ศ.)
6.vการสงเสริมใหมกี ารศึกษาหรืออบรม เพือ่ นำวุฒิ
มาประกอบการแตงตัง้ (เชือ่ มกับ Spec ตำแหนง)
7.การสงเสริมใหมกี ารศึกษาหรืออบรม เพือ่ นำวุฒมิ า
ประกอบการแตงตัง้ (เชือ่ มกับ Spec ตำแหนง)
8.หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกหนวยงานและ
ขาราชการตำรวจทีป่ ระพฤติปฏิบตั ดิ เี ยีย่ มตาม
ประมวลจริยธรรมของตำรวจ
9.การทบทวนสายงานใหสอดคลองกับความจำเปน
ของภารกิจของ ตร.

1.โครงการสงเสริมคานิยมรวมของ
สำนักงานผูต รวจการแผนดิน
2.โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ตรวจการแผนดินระดับสูง
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามสายงานและระดับตำแหนงเพือ่
เสริมสรางความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
และรองรับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามสายงานและระดับตำแหนงเพือ่
เสริมสรางความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
และรองรับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตาม
นโยบาย 4.0

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนแนวทางแผน
ปฏิบตั ริ าชการ กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน ระยะ 1 ป
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญทีอ่ ยูร ะหวาง
ทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการสัมมนาการเพิม่ ศักยภาพดานกฎหมาย
สำหรับผูบ ริหาร
4.โครงการเขียนขาวขัน้ เเอดวานส ประจำป 2563
5.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการสรางอินโฟกราฟก
เพือ่ นำเสนอขอมูล ประจำป 2563
6.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเเละการพูดของนัก
ประชาสัมพันธ (ระดับชำนาญการพิเศษ) ประจำป 2563
7.โครงการเลาเรือ่ งอยางมืออาชีพดวยคลิปวีดโี อ
ประจำป 2563
8.โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
9.โครงการเสริมสรางศักยภาพและดุลยภาพของขาราชการ
10.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเพิม่
ประสิทธิภาพเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านดานการสงเสริมการ
พัฒนาฝมอื แรงงานภายใตพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการ
พัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม

1.โครงการบริหารจัดการความรูใ นองคกร
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 ความรูก ารบริหารจัดการ
ศูนยขอ มูลแรงงานแหงชาติและการใชประโยชนสู
การเปน Provincial Big Data
12.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำแผน
ปฏิบตั กิ ารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
13.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
14.โครงการสำรวจคุณภาพชีวติ การทำงานของ
บุคลากรกระทรวงแรงงาน
15.โครงการกระทรวงแรงงานนาอยูม งุ สูอ งคกร
สุขภาวะ

1.กิจกรรมสือ่ สารและ สงเสริม
ใหบคุ ลากรรับรู และเขาใจ
คานิยมของกระทรวงพาณิชย
2.การสือ่ สารและพัฒนา
คานิยมของ กระทรวงพาณิชย

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
2.โครงการสรางความ เขมแข็ง
ของหนวยงานกรมการแพทย
3.โครงการสือ่ สารทิศทาง
องคกรของกรมการแพทย

1.โครงการเตรียมความพรอม
บุคลากรขึน้ สูต ำแหนงผูบ ริหารองคกร
(Succession Planning)
2.โครงการพัฒนาองคกรสูอ งคกร
แหงการเรียนรู (LO - Learning
Organization)
3.โครงการสงเสริม ความผูกพันของ
บุคลากรทีม่ ตี อ องคกร
4.โครงการพัฒนาบุคลากรทีม่ ศี กั ย
ภาพสูง (Talent Management)
5.โครงการสงเสริม วัฒนธรรมองคกร
6.โครงการ พัฒนาองคความรูด า น
การรักษา ความปลอดภัยและกูภ ยั ใน
เขตระบบรถไฟฟาหรือระบบราง
7.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ ริหาร
ในการนำองคกร
8.โครงการ ทบทวนสมรรถนะของ
องคกรและบุคลากร

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

