


ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม%บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม%บทย%อย : 20.1 การพัฒนาบริการประชาชน
เป#าหมายแผนแม+บทย+อย บริการภาครัฐได,รับการปรับเปล่ียนเป4นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น200101

เป#าหมายแผนแม+บทย+อย

บริการภาครัฐได8รับการ

ปรับเปล่ียนเป<นดิจิทัล
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V01 สภาพแวดล,อมท่ีเอ้ือต6อการเป:น
ดิจิทัล (Digital Ecosystem)

q F0101 โครงสร*างพื้นฐานดิจิทัล 

q F0102 ระบบข*อมูลดิจิทัล เพื่อ

วิเคราะหB วางแผน

ตัดสินใจเชิงนโยบาย

และ/หรือพัฒนาบริการ

ตLาง ๆ ให*กับประชาชน 

q F0103 แพลตฟอรBมการ

ให*บริการภาครัฐ 

q F0104 การเชื่อมระบบกับ

แพลตฟอรBมกลางการ

บริการกลาง

q F0105 มาตรฐานด*านดิจิทัล

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข,อง 

q F0501 ความทันสมัยและไม6เป:นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข,อง

q F0502 การประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวข,องเพื่อปรับให,สอดคล,องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดำ ไม5มีการเปล่ียนแปลงห5วงโซ5คุณค5า
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห5วงโซ5คุณค5า

2562 2563

สถานะการบรรลุเปaาหมายแผนแม6บทย6อย

V02 การเปcดเผยและเช่ือมโยงข,อมูล
ภาครัฐ (Open and connected)

q F0201 การเช่ือมโยงข,อมูล

ระหว6างหน6วยงานของ
รัฐแบบเบ็ดเสร็จ

q F0202 การเปcดเผยข,อมูล
ภาครัฐให,กับภาคส6วน
ต6าง ๆ

V03 
การพัฒนาบุคลากร

q F0301 ทักษะเฉพาะด,าน

ดิจิทัลของบุคลากร
ของรัฐท่ีมีหน,าท่ี
ให,บริการและกลุ6มดูแล

ระบบการบริการดิจิทัล

q F0302 การสร,างการรับรู,/

เข,าใจการรับบริการ
จากระบบดิจิทัลของ
ประชาชน

V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐให,
เป:นดิจิทัล

q F0401 นโยบายท่ีเอ้ือต6อการ

ผลักดันงานบริการ
ภาครัฐท่ีเป:นดิจิทัล

q F0402 การต6อยอดงานบริการ
ให,เป:นรูปแบบการ
บริการออนไลนq



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม%บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม%บทย%อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป#าหมายแผนแม+บทย+อย หนAวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปKาหมายยุทธศาสตรMชาติ200201

หน+วยงานภาครัฐบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป#าหมาย
ยุทธศาสตรKชาติVa
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดำ ไม5มีการเปล่ียนแปลงห5วงโซ5คุณค5า
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห5วงโซ5คุณค5า

เป#าหมายแผนแม+บทย+อย

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดำ ไม5มีการเปล่ียนแปลงห5วงโซ5คุณค5า
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห5วงโซ5คุณค5า

2562 2563

สถานะการบรรลุเปaาหมายแผนแม6บทย6อย

V01 แผนท่ีสอดคล,องกับ
ยุทธศาสตรMชาติ

q F0101 ฐานข*อมูลที่สะท*อน

สถานการณBปWจจุบันและ

สามารถนำไปใช*ประโยชนB

ในการวางแผนได* 

q F0102 การศึกษาและการวิจัยที่

ทันสถานการณB

q F0103 การบูรณาการการจัดทำ

แผนระหวLางหนLวยงานที่

เกี่ยวข*อง

q F0104 แผนที่ยืดหยุLน ปรับตัวได*

ทันสถานการณB 

V05 สภาพแวดล,อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปKาหมายยุทธศาสตรMชาติ

q F0501 กฎหมายท่ีเอ้ือต6อการขับเคล่ือน

q F0502 ความตระหนักรู,ของสาธารณะ

q F0503 การมีส6วนร6วมของหน6วยงาน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

V02 การขับเคล่ือนตาม
เปKาหมายท่ีกำหนดไว,

q F0201 กลไกและช6องทางท่ี

เอ้ือให,การ บูรณาการ
ระหว6างหน6วยงานใน
การนำแผนหรือนโยบาย  

ไปปฏิบัติ

q F0202 การดำเนินงานท่ี

ยืดหยุ6นตาสถานการณq

q F0203 การบริหารงบประมาณ
เป:นไปตามเปaาหมาย

V03 การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

q F0301 การเช่ือมโยงผลิต

ผลลัพธq ผลกระทบ ต6อ
เปaาหมาย ท่ีสามารถใช,
พัฒนาตัวช้ีวัดได,

q F0302 การเช่ือมโยงข,อมูลการ
ติดตามประเมินผล

ระหว6างหน6วยงาน

q F0303 การส่ือสารและการ
เผยแพร6ผลการประเมิน

V04 การปรับปรุง แก,ไข
เพ่ือพัฒนาการดำเนินการ 

q F0401 ข,อมูลผลการประเมิน

การดำเนินการท่ีผ6าน
มาอย6างถูกต,อง

q F0402 ผลการประเมิน
สถานการณqและบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย6าง

เท6าทันเหตุการณq



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม%บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม%บทย%อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ
เป#าหมายแผนแม+บทย+อย เป[ดโอกาสให,ภาคสAวนตAาง ๆ มีสAวนรAวมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอยAางเหมาะสม200301
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เปMดโอกาสให8ภาคส+วน

ต+าง ๆ มีส+วนร+วมในการ
จัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมอย+างเหมาะสม

เป#าหมายแผนแม+บทย+อย

V01
การส่ือสารการรับฟ̀งความคิดเห็น

q F0101 การเผยแพร6ข,อมูลข6าวสาร/ผลการ

ดำเนินการของหน6วยงานท่ี
เก่ียวข,อง

q F0102 การเช่ือมโยงฐานข,อมูลเร่ืองการรับ
ฟwงความคิดเห็น

V04 สภาพแวดล,อมในการเป[ดโอกาสเพ่ือการมีสAวนรAวม

q F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม6เป:นอุปสรรคต6อการ มีส6วนร6วม และส6งเสริมการสร,างมาตรการต6าง ๆ เพื่อการมีส6วนร6วม

q F0402 ระบบฐานข,อมูลเพื่อการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

V02 
การมีสAวนรAวมท่ีเหมาะสม

q F0201 เวทีรับฟWงความคิดเห็นของทุกภาค

สLวน ในการพัฒนาระบบราชการ   

ด*านตLาง ๆ

q F0202 การให*บริการสาธารณะภาครัฐ        

5 ระดับ ได*แกL 1. การรับรู*ขLาวสาร        

2. การเสนอความคิดเห็น              

3. การเข*ามาเกี่ยวข*องหรือมีสLวนรLวม

4. การรLวมปฏิบัติ และ

5. การให*ประชาชนเปbนผู*ตัดสินใจ

q F0203 การมีสLวนรLวมของภาคประชาชนตLอ

การทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสB      

3 ระดับ ได*แกL 1. e-Information 

2. e-Consulting และ

3. e-Decision Making

V03 
แนวทางการขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ

q F0301 การติดตามและประเมินผลของ

ภาคส6วนต6าง ๆ อย6างต6อเน่ืองและ 
เป:นรูปธรรม

q F0302 บทบาทของภาคส6วนอ่ืนในงานของ
ภาครัฐ

q F0303 มาตรการส6งเสริม กระตุ,น และจูง

ใจเพื่อให,ทุกภาคส6วนเข,ามามีส6วน
ร6วม

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดำ ไม5มีการเปล่ียนแปลงห5วงโซ5คุณค5า
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห5วงโซ5คุณค5า

2562 2563

สถานะการบรรลุเปaาหมายแผนแม6บทย6อย



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม%บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม%บทย%อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เป#าหมายแผนแม+บทย+อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทAามาตรฐานสากล และมีความคลAองตัว200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง

เทียบเท+ามาตรฐานสากล 
และมีความคล+องตัวVa
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดำ ไม5มีการเปล่ียนแปลงห5วงโซ5คุณค5า
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห5วงโซ5คุณค5า

เป#าหมายแผนแม+บทย+อย

V01
ศักยภาพบุคลากร

q F0101 ทักษะท่ีจำเป:นในยุคดิจิทัล 

q F0102 ทัศนคติในการทำงานของบุคลากร
ทุกระดับ

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข,อง 

q F0401 ความทันสมัยและไม6เป:นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข,อง

q F0402 การประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวข,องเพื่อปรับให,สอดคล,องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

V02 
ศักยภาพองคMกร

q F0201 โครงสร,างองคqกรท่ียืดหยุ6น 

q F0202 กระบวนการทำงานภายใน และ
นวัตกรรมการทำงาน

q F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาค

ในองคqกร  (Enterprise 
Resource Planning)

q F0204 ฐานข,อมูลกลางภายในองคqกร 

V03 
ความตอบสนองตAอประชาชน

q F0301 นวัตกรรมการให,บริการประชาชน 

q F0302 ระบบการให,บริการของรัฐ         
มีประสิทธิภาพ สะดวกและง6าย             
ในการขอรับบริการจากภาครัฐ

2562 2563

สถานะการบรรลุเปaาหมายแผนแม6บทย6อย



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม%บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม%บทย%อย : 20.5 การสร:างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป#าหมายแผนแม+บทย+อย บุคลากรภาครัฐยึดคAานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุAงม่ัน และเป4นมืออาชีพ
200501
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บุคลากรภาครัฐยึด

ค+านิยมในการทำงานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง

มุ+งมั่น และเป<นมืออาชีพ

เป#าหมายแผนแม+บทย+อย

V01
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล

q F0101 หลักเกณฑq กฎ กติกา ตลอดจนแนว

ปฏิบัติต6าง ๆ เก่ียวกับบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองต6อ
สถานการณq เพื่อสร,างคนดีคนเก6งใน
ภาครัฐ 

q F0102 เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีสำเร็จรูปท่ี

นำมาช6วยในการวิเคราะหqข,อมูล
ขนาดใหญ6เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

q F0401 กลไกและเคร่ืองมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน6วยงานต6าง ๆ 

q F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษq และการนำไปใช,ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร,างให,บุคลากรของรัฐ
เป:นคนดี คนเก6ง

V02 สมรรถนะผู,ปฏิบัติงานด,านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

q F0201 ความรู,ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับ

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวข,องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐของผู,ปฏิบัติงานด,าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

q F0202 ความสามารถในการสร,างนวัตกรรม

ด,านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู,ปฏิบัติงานด,านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทุกระดับ

q F0203 ทักษะท่ีจำเป:นในการปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล

V03 ภาวะผู,นำของผู,บริหารสAวนราชการ
ทุกระดับ

q F0301 ความตระหนักรู,ถึงความสำคัญของ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

q F0302 ความรับผิดชอบต6อผลการตัดสินใจ
ในการดำเนินการด,านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

q F0303 ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับกฎหมาย

และแนวทางปฏิบัติด,านการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ

q F0304 ความสามารถในการสร,างการ
เปล่ียนแปลงและการเป:นแบบอย6างท่ีดี

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดำ ไม5มีการเปล่ียนแปลงห5วงโซ5คุณค5า
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห5วงโซ5คุณค5า

2562 2563

สถานะการบรรลุเปaาหมายแผนแม6บทย6อย


