
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.1 บริกำรภำครัฐได้รับกำรปรับเปลีย่นเป็นดจิิทัลเพ่ิมขึ้น 
เป้ำหมำย :              บริกำรภำครัฐได้รับกำรปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 200101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล  ให้ควำมส ำคัญในประเด็น Digital ID 

 

 

 

 

หมำยเหตุ              : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลงั 
เป้ำหมำย :              หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 200201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 ฐำนข้อมูลที่สะท้อน
สถำนกำรณ์ปัจจุบันและสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนได้ 

 กำรจัดเก็บข้อมูลให้พร้อมที่จะน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือกำรวิเครำะห์หรือ
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนอื่นได้ และต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูล
เพ่ือน ำมำ Update ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ได้ 

F0201 กลไกและช่องทำงที่เอื้อให้
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนใน
กำรน ำแผนหรือนโยบำยไปปฏิบัต ิ

 จัดให้มีเวทีในกำรวำงแผนกำรท ำงำนระหว่ำงกระทรวงร่วมกัน เพ่ือให้
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกระทรวงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

F0301 กำรเชื่อมโยงผลิตผลลัพธ์ 
ผลกระทบ ต่อเป้ำหมำย ที่สำมำรถ
ใช้พัฒนำตัวชี้วัดได้ 

 เพ่ิมปริมำณกำรตรวจผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภำพกำรด ำเนินโครงกำร 

F0303 กำรสื่อสำรและกำรเผยแพร่
ผลกำรประเมิน 

 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับภำคส่วนต่ำง  เช่น ให้เบำะแส ติดตำมกำรด ำเนิน
โครงกำรร่วมกับ สตง. เพ่ิมขึ้น 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหตุ              : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 กำรปรับสมดุลภำครัฐ 
เป้ำหมำย :             เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 200301 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเร่ือง
กำรรับฟังควำมคิดเห็น 

 หน่วยงำนขำดกำรบูรณำกำรข้อมูล อำจจ ำเป็นต้องมีระบบกลำงเพ่ือให้
หน่วยงำนสำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลได้ง่ำยขึ้น ฐำนข้อมูลกลำงควรมี
ควำมต้องกำร ควำมก้ำวหน้ำและปัญหำของประชำชนให้หนว่ยงำน
น ำไปพัฒนำ ข้อมูลบำงส่วนอำจไม่เปิดเผย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล (ตำม
กฎหมำย) 

F0203 กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนต่อกำรท ำงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 3 ระดับ 

 งบประมำณในกำรพัฒนำระบบ กำรเข้ำถึงระบบได้โดยง่ำย พ้ืน
ฐำนควำมรู้ของประชำชนหรือกลุ่มเป้ำหมำยยังขำดควำมเข้ำใจและกำร
ใช้งำนอิเล็กทรอนิกส์ 

F0302 บทบำทของภำคส่วนอื่นใน
งำนของภำครัฐ 

 กลไกที่จะเปิดให้ภำคเอกชนเขำ้มำในปัจจุบันมีเพ่ือกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำร
ปรับบทบำทภำครัฐ เพ่ือรองรับภำรกิจใหม่ในอนำคต 

F0401 กฎหมำยและกฎระเบียบไม่
เป็นอุปสรรคต่อกำร มีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือกำรมีส่วนร่วม 

 กระบวนกำรในกำรทบทวนปรับปรุงกฎหมำย มีควำมซ้ ำซ้อนและขึ้นอยู่
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำ (จำก ส ำนักงำนกฤษฎีกำ) 
กฎหมำยหนึ่งฉบับเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน กฎหมำยบำงฉบับอำจ
ขัดแย้งกันกับอีกฉบับหรือทับซ้อน 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหตุ              : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 กำรปรับสมดุลภำครัฐ 
เป้ำหมำย :             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะให้กับประชำชน 

200302 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 แผนพัฒนำท้องถิ่นที่

ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชน  

  
  

 ควรมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนระดับ
จังหวัด เช่น กรมกำรปกครอง และกรมกำรพัฒนำชุมชน  
เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำระดับจังหวัดร่วมกันในกำรน ำไปสู่กำร
จัดท ำ One Plan เพ่ือจัดท ำโครงกำรที่สำมำรถสะท้อนต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

F0202 ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐที่

เข้ำถึงง่ำยและควำมครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 

   

 ควรมีกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของ สถ. เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ 
และประชำชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ข้อมูลแผนพัฒนำท้องถิ่น ข้อมูลรำยรับ-
รำยจ่ำย รวมถึงข้อมูลผู้สูงอำยุและผู้พิกำร เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องมีกำรน ำข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใชใ้นกำร
วิเครำะห์ วำงแผน เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะให้แก่
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรเป็นหน่วยงำนสนับสนนุใน
กำรท ำงำนร่วมกันกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้หนว่ยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ได้ 

F0302 ช่องทำงกำรรับบริกำรที่มี
มำตรฐำนและเหมำะสมกัประชำชน
ทุกกลุ่ม 

 สถ. ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกันกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ในกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเพ่ือเป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

F0402 บุคลำกร อปท. ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ควรมีโครงกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร อปท. ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในงำนภำรกิจที่รับผิดชอบเพ่ือสำมำรถน ำไปปฏิบัติตำม
หน้ำท่ีที่รับผิดชอบแก่ประชำชนใน อปท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหตุ              : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
เป้ำหมำย :              ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล และมีควำมคล่องตัว 200401 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 ทักษะที่จ ำเป็นในยุคดิจิทัล  พัฒนำบุคลกรทุกระดับให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในยุคดิจิทัล
โดยเฉพำะผู้บริหำรที่จ ำเป็นต้องเข้ำใจและวำงแผนในภำพรวม 

F0102 ทัศนคติในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรทุกระดับ 

 พัฒนำทัศนคติโดยเฉพำะผู้บริหำร 

F0204 ฐำนข้อมูลกลำงภำยใน
องค์กร 

 เชื่อมโยงฐำนข้อมูลกลำงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 

F0302 ระบบกำรให้บริกำรของรัฐมี
ประสิทธิภำพ สะดวกและง่ำยในกำร
ขอรับบริกำรจำกภำครัฐ 

 ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกำรรับบริกำรดิจิทัลของประชำชน 

F0401 ควำมทันสมัยและไม่เป็น
อุปสรรคของกฎหมำย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 ปรับปรุงกฎหมำยท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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หมำยเหตุ              : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำคภำครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบคุลำกรภำครัฐ  
เป้ำหมำย :             บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งมั่นและเป็นมืออำชีพ 
 

200501 
ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0303 ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐ 

 โครงกำรที่เสนอในระบบ eMENSCR ยังมีจ ำนวนน้อย ควรมีกำร
โครงกำรที่สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องมำกขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่
เป้ำหมำย y1 

F0401 กลไกและเคร่ืองมือกำร
ติดตำมผลกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลในหน่วยงำนต่ำง ๆ 

 กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ กฎ กติกำ แนวปฎิบัติต่ำงๆเกี่ยวกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ยังขำดกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรต่ำงๆ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

 

 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหตุ              : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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