


ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลีย่นเป็นดจิิทัลเพ่ิมขึ้น 200101 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

บริการภาครัฐได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
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V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็น
ดิจิทัล (Digital Ecosystem) 

 F0101 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  

 F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพ่ือ
    วิเคราะห์ วางแผน    
    ตัดสินใจเชิงนโยบาย    
    และ/หรือพัฒนาบริการ
    ต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

 F0103 แพลตฟอร์มการ   
    ให้บริการภาครัฐ  

 F0104 การเชื่อมระบบกับ  
    แพลตฟอร์มกลางการ  
    บริการกลาง 

 F0105 มาตรฐานด้านดิจิทัล 

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 F0502 การประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐ (Open and connected) 

 F0201 การเชื่อมโยงข้อมูล 
    ระหว่างหน่วยงานของ
    รัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

 F0202 การเปิดเผยข้อมูล  
    ภาครัฐให้กับภาคส่วน
    ต่าง ๆ 

V03  
การพัฒนาบุคลากร 

 F0301 ทักษะเฉพาะด้าน  
    ดิจิทัลของบุคลากร 
    ของรัฐที่มีหน้าที ่
    ให้บริการและกลุ่มดูแล
    ระบบการบริการดิจิทัล 

 F0302 การสร้างการรับรู้/    
    เข้าใจการรับบริการ  
    จากระบบดิจิทัลของ   
    ประชาชน 

V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐให้
เป็นดิจิทัล 

 F0401 นโยบายที่เอื้อต่อการ
    ผลักดันงานบริการ    
    ภาครัฐท่ีเป็นดิจิทัล 

 F0402 การต่อยอดงานบริการ
    ให้เป็นรูปแบบการ    
    บริการออนไลน์ 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 200201 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 แผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 F0101 ฐานข้อมูลที่สะทอ้น  
    สถานการณ์ปัจจุบันและ
    สามารถน าไปใช้ประโยชน์
    ในการวางแผนได้  

 F0102 การศึกษาและการวิจัยที่
    ทันสถานการณ ์

 F0103 การบูรณาการการจัดท า
    แผนระหว่างหน่วยงานที่
    เก่ียวข้อง 

 F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้
    ทันสถานการณ์  

V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน 

 F0502 ความตระหนักรู้ของสาธารณะ 

 F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ  

V02 การขับเคลื่อนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 F0201 กลไกและช่องทางที่   
    เอื้อให้การ บูรณาการ
    ระหว่างหน่วยงานใน  
    การน าแผนหรือนโยบาย  
    ไปปฏิบัติ 

 F0202 การด าเนินงานที่  
    ยืดหยุ่นตาสถานการณ์ 

 F0203 การบริหารงบประมาณ
    เป็นไปตามเป้าหมาย 

V03  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพ   

 F0301 การเชื่อมโยงผลิต    
    ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
    เป้าหมาย ที่สามารถใช้
    พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

 F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการ
    ติดตามประเมินผล    
    ระหว่างหน่วยงาน 

 F0303 การสื่อสารและการ   
    เผยแพร่ผลการประเมิน 

V04 การปรับปรุง แก้ไข           
เพ่ือพัฒนาการด าเนินการ  

 F0401 ข้อมูลผลการประเมิน   
    การด าเนินการที่ผ่าน
    มาอย่างถูกต้อง 

 F0402 ผลการประเมิน   
    สถานการณ์และบริบท
    ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
    เท่าทันเหตุการณ์ 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       เปิดโอกาสให้ภาคส่วนตา่ง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกจิกรรมอย่างเหมาะสม 200301 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน่
วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01  
การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 

 F0101 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการ
    ด าเนินการของหน่วยงานที่
    เกี่ยวข้อง 

 F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องการรับ
    ฟังความคิดเห็น 

V04 สภาพแวดล้อมในการเปิดโอกาสเพื่อการมีส่วนร่วม 
 F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการ มีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วม 

 F0402 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

V02  
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 

 F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาค
    ส่วน ในการพัฒนาระบบราชการ   
    ด้านต่าง ๆ 

 F0202 การให้บริการสาธารณะภาครัฐ        
    5 ระดับ ได้แก่ 1. การรับรู้ข่าวสาร        
    2. การเสนอความคิดเห็น              
    3. การเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม 
    4. การร่วมปฏิบัติ และ                
    5. การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

 F0203 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อ
    การท างานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์      
    3 ระดับ ได้แก่ 1. e-Information   
    2. e-Consulting และ        
    3. e-Decision Making 

V03  
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 

 F0301 การติดตามและประเมินผลของ
    ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ 
    เป็นรูปธรรม 

 F0302 บทบาทของภาคส่วนอ่ืนในงานของ
    ภาครัฐ 

 F0303 มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และจูง
    ใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
    ร่วม 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมยัในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
                 ให้กับประชาชน 

200302 
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัย

ในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะ                          
ให้กับประชาชน 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 F0101 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความ
    ต้องการของประชาชน  

 F0102 ช่องทางการให้บริการประชาชนที่
    ทันสมัย 

V04 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการด าเนินการของ อปท. 
 F0401 กฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 

 F0402 บุคลากร อปท. ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 F0403 ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  

V02 การบูรณาการและการสร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

 F0201 ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
    และภาคีเครือข่าย ในการแสดงความ
    ต้องการ 

 F0202 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าถึง
     ง่ายและ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 F0203 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของ
    ประชาชนที่เข้าถึงได้ง่าย  

V03 ความพร้อมของประชาชน 
ในฐานะผู้รับบริการ 

 F0301 ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ประชาชน
    สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 F0302 ช่องทางการรับบริการที่มีมาตรฐาน
    และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสงูเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 200401 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

และมีความคล่องตัว Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน่
วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01  
ศักยภาพบุคลากร 

 F0101 ทักษะท่ีจ าเป็นในยุคดิจิทัล  

 F0102 ทัศนคติในการท างานของบุคลากร
    ทุกระดับ 

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 F0402 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

V02  
ศักยภาพองค์กร 

 F0201 โครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น  

 F0202 กระบวนการท างานภายใน และ
    นวัตกรรมการท างาน 

 F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาค
    ในองค์กร  (Enterprise 
    Resource Planning)  

 F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร  

V03  
ความตอบสนองต่อประชาชน 

 F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน  

 F0302 ระบบการให้บริการของรัฐ         
    มีประสิทธิภาพ สะดวกและง่าย             
    ในการขอรับบริการจากภาครัฐ 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  
                 มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
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บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพื่อ

ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง         

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01  
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนว

    ปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหาร
    ทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อ
    สถานการณ์ เพื่อสร้างคนดีคนเก่งใน
    ภาครัฐ  

 F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีส าเร็จรูปที่
    น ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
    ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบคุคล 

 F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรพัยากรบุคคลในหนว่ยงานต่าง ๆ   

 F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคลากรของรัฐ
     เป็นคนดี คนเก่ง 

V02 สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 F0201 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
     กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่
     เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
     บุคคลภาครัฐของผู้ปฏิบัติงานด้าน
     การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
     ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
     ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรหิาร
     ทรัพยากรบุคคล ทุกระดับ 

 F0203 ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
     บริหารทรัพยากรบุคคล 

V03 ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนราชการ 
ทุกระดับ 

 F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 F0302 ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
ในการด าเนนิการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 F0303 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายและแนวทางปฏบิัติด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 F0304 ความสามารถในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
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สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 


