
ส่วนที ่3 ประเดน็ทา้ทาย
และการด�าเนนิการในระยะตอ่ไป



ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

สถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ในภาพรวมปี 2564 มีเป้าหมาย 
ท่ีมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย (สีแสดงสถานะ สีเขียว) เท่ากับปี 2563 จ�านวน 7 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศดขีึน้ แผนแม่บทฯ ประเดน็ (9) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
เป ้าหมายการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได ้ รับการยกระดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น  
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมายคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา เป้าหมาย คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย 
เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬาแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม เป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายสภาพแวดล้อม 
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน และแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) เป้าหมายภาครัฐมีการด�าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งน้ี ในปี 2564 มี 4 เป้าประเด็นของ 
แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด�าเนินการในทิศทางที่ดีข้ึน ได้แก่ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว เป้าหมายรายได้
จากการท่องเท่ียวในเมืองรองเพิ่มข้ึน ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป้าหมาย 
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้า 
ทั้งระบบเป้าหมายความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น และประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมายมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
เป้าประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแสดงสถานะ สีแดง) ในปี 2564 มีจ�านวน 
เพ่ิมขึ้นกว่าปี 2563 และ ปี 2562 ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถานะดังเดิม ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็น 
(1) ความมั่นคง แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคต แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมือง 
น่าอยู่ แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเป็นประเด็นที่ม ี
การปรับลดสีแสดงสถานะมาเป็นสีแดง ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น และแผนแม่บทฯ 
ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ เป้าหมายผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใช้น�้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาถึงแม้ส�านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน 

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”
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ประเด็นท้าทายตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

ของรัฐได้มีความพยายามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย ปัญหาและอุปสรรค 
หลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ รวมทั้ง 
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3  
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ�าป ีงบประมาณ 2565 และประจ�าป ีงบประมาณ 2566 เป ็นต ้น ส ่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่ก�าหนด  
โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

Plan – แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับ 
เป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมี 
เป ้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ไม ่สามารถสะท้อนการบรรลุเป ้าหมายแผนแม่บท 
ระดั บประเด็นได ้อย ่ าง เป ็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุและผล  
(Causal Relationship : XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยอาจไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ เป ็นปัจจุบัน ส ่งผลให้จ�าเป็นต้องใช ้
ตัวช้ีวัดเทียบเคียงทดแทน ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 
และเป็นรูปธรรม

Do – การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดท�าโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 - 2566 การจัดท�าแผน 
ระดับท่ี 3 เป็นต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
1. โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

ท่ีผ ่านมา ส�านักงานฯ ได ้ด�าเนินการประสานหน่วยงานเจ ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต ้ ยุทธศาสตร ์ชาติ ท้ัง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน ่วยงาน 
เจ ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน ่วยงานเจ ้าภาพขับเคล่ือน 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ ้าภาพเป้าหมาย 
ระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุกหน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า  
ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ่งมีส ่วนเก่ียวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งม ี
ประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพ่ือบรรล ุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
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  1.1 แนวทางท่ี 1 การมองเป ้าหมายร ่วมกัน  ยังพบประเด็นท ้าทาย 
 ท่ีส�าคัญประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ อาจยังไม่ได ้
 มีการด�าเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 
 การด�าเนินการตามป ัจจัยภายใต ้ห ่วงโซ ่คุณค ่าของเป ้าหมายแผน 
 แม่บทย่อยในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับ ขณะที่ในฐานะ 
 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ อาจยังขาดความเข้าใจ 
 ในทิศทางการขับเคลื่อนประเทศและบทบาท ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ในการมีส ่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ ให้สามารถบรรลุ 
 เป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด นอกจากนี้ อาจยังไม่ได้มีการด�าเนินการ 
 ประสานบูรณาการการท�างานร ่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท้ังหมด 
 ภายใต ้ เป ้าหมายแผนแม ่บทย ่อยได ้อย ่างบูรณาการส ่งผลให ้ขาด 
 ความครอบคลุมของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต ้ห ่วงโซ ่คุณค่าของ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
 ยังด�าเนินการเพ่ือตอบโต้ภารกิจของหน่วยงานเป็นหลักโดยไม่ได้ค�านึง 
 ถึงการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   1.2 แนวทางที่ 2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 
 แผนแม่บทย่อยและจัดท�าข้อเสนอ โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุ 
 เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติยังพบประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในส่วนของ  
 (1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน่วยงาน 
 อาจยังพิจารณาเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าในการ 
 จัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ส่งผลให้ 
 บางองค์ประกอบและบางปัจจัยไม่มีโครงการมารองรับ ท�าให้เกิดช่องว่าง 
 ในการขับเคลื่อนการด�า เนินการต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  จ�านวน  
 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 040401 ประเทศไทย 
 เป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยาน 
 รุ่นใหม่ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 040502 การส่งออกของอุตสาหกรรม 

 ความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 050302  
 อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย เป้าหมาย 
 แผนแม่บทย่อย 090202 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
 พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 100201 
  ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น (2) การจัดท�า 
 ข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 บางหน่วยงานมีการจัดท�าข ้อเสนอโครงการไม ่สอดคล ้องกับหลัก 
 ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ (Causal Relationship) และ 
 ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/ 

 การส่งผลต่อการบรรลุค ่าเป ้าหมายยังไม ่ชัดเจน รวมท้ังข ้อเสนอ 
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 โครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน การจัดท�า 
 โครงการร่วมกันขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ไม่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมาย 
 แผนแม่บทฯ อาทิ ข้อมูลตัวเลขสถิติ และงานวิจัย นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน 
 ที่มีภารกิจหลักและสนับสนุนตามหลักการการจัดท�าโครงการเพ่ือขับเคล่ือน 
 การบรรลุ เป ้าหมายตามยุทธศาสตร ์ชาติที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
 แผนแม่บทย่อยไม่มีการด�าเนินการจัดท�าโครงการ หรือมีการจัดส่งข้อเสนอ 
 โครงการแต่ไม่ผ่านกระบวนการในการจัดล�าดับความส�าคัญ ซึ่งตามหลักการ 
 การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป ้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 หน่วยงานที่มีภารกิจหลักจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าโครงการรองรับเพื่อส่งผลต่อ 
 การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ในขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 สนับสนุน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท�าโครงการที่ส่งผลต่อ 
 การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

   1.3 แนวทางท่ี 3 การจัดล�าดับความส�าคัญของข้อเสนอโครงการ ยังพบประเด็น 
 ท้าทายที่ส�าคัญ คือ การให้คะแนนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติของผู ้มีสิทธิ์ประเมินคะแนน ในหลายเป้าหมายอาจ 
 ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนได้จากความสัมพันธ์ของคะแนนท่ีผ่าน 
 การวิ เคราะห ์ทางกระบวนการทางสถิ ติในการจัดล�าดับความส�าคัญของ 
 โครงการฯ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ�ากัดในความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ 
 และหลักการการให้คะแนนของผู้มีสิทธิ์ประเมิน รวมท้ังห่วงโซ่คุณค่าฯ และ 
 หลักการความสัม พันธ ์ เชิ ง เห ตุและผล (XYZ)  ในการถ ่ ายระ ดับแผน 
 และโครงการฯ  
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2. การจัดท�าแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย�้า 
ความส�าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด�าเนินงานเพื่อบรรล ุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้
เครื่องมือและข้อมูลประกอบการด�าเนินการที่หลากหลายส่งผลให้การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐัตามยทุธศาสตร์ชาต ิ
ขาดการบูรณาการการด�าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการน�าข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบ 
ไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ ่านมาอาจยังไม่มีการน�าข้อมูลจาก 
แหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูล
จากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain  
Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้
เป็นข้อมลูประกอบการปรบัปรงุ แก้ไข และพฒันากระบวนการจดัท�าแผนระดบัที ่3 
โครงการ และการด�าเนินงานเพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   1.4 แนวทางที่ 4 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ยังคงพบประเด็นท้าทาย 
 ท่ีส�าคัญคือ หน่วยงานของรัฐไม่มีการน�าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR  
 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบ eMENSCR พบว่าหน่วยงาน 
 ของรัฐได้มีการน�าเข้าแผนปฏิบัติราชการจ�านวน 550 แผน โดยจ�าแนกเป็น 
  แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ�านวน 75 แผน และแผนปฏิบัติราชการ 
 รายปี จ�านวน 475 แผน (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564)

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของส�านักงานฯ เพื่อประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีท่ีผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ไม่มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 
(2) แผนปฏิบัติการด ้าน.. . ในส ่วนของกรอบระยะเวลาการด�าเนินการ 
จัดท�าแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผนแม่บทฯที่ก�าหนดไว้ (2565 
2570 2575 2580)  (3 )  แผนปฏิบัติการด ้ าน. . .  อาจมีความซ�้ าซ ้อน  
( เนื่ องจากมีหลายแผนจากหลายหน ่วยงานในประเด็นเดียวกัน)  และ  
(4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดท�าขึ้น โดยไม่มีความจ�าเป็น
และไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดท�าแผนฯ

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป
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นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานจากการประเมินเป ้าหมายของแผนแม ่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้

    1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ประชาชนประสบ 
 ปัญหาภาวะว่างงานเพิ่มข้ึนรายได้ลดลง อีกทั้ง ผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการ 
 ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ มาตรการล็อกดาวน์ ที่ส่งผลกระทบ 
 กับประชากรหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ครอบครัวยากจน คนเร่ร่อน มาตรการ 
 เว้นระยะห่างทางสังคมท่ีท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ซ่ึงอาจน�ามาสู่ปัญหาไม่พึงประสงค์ 
 ในสังคม อาทิ ปัญหาความเครียด ปัญหาด้านสุขภาพจิต ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ 
 ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง 
 สมรรถภาพในการรับมือภัยความมั่นคงท่ีมีความซับซ้อน ซ่ึงอาจส่งผลต่อขีดความสามารถ 
 ของประเทศในการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ มีประเด็น 
 ท ้าทายส�าคัญท่ีส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย ได ้แก ่ การท่องเที่ยวในอนาคตอาจ 
 เปล่ียนแปลงไปตามวิถีใหม่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นการด�าเนินการ 
 ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประเทศในภาพรวม เศรษฐกิจชะลอตัวอันเกิดจาก 
 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากประชาชนระมัดระวัง 
 พฤติกรรมการใช้จ่ายมากข้ึน ส่งผลให้การลงทุนชะลอตัว และการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบ 
 ออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนิน 
 ธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 23 ประเด็น

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป

658



    3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีประเด็นท้าทายส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรล ุ
 เป้าหมาย ได้แก่ ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ส่งผลให ้
 เกิดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาท่ีอาจเพิ่มมากขึ้น อาทิ ความพร้อมและอุปกรณ์เพื่อรองรับ 
 ในการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนของแต ่ละคนไม ่ เท ่ากันอาจเกิดความเหลื่อมล�้า 
 ในการเข้าถึง ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
 โควิด -19 ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวต้องหันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น ท�าให้ขาดการดูแลเอาใจใส ่
 ซ่ึงกันและกัน ความสัมพันธ์ทางครอบครัวเร่ิมลดน้อยลง บุคลากรการแพทย์ไม่เพียงพอ ส่งผลให ้
 ประชาชนที่ต้องการเข้ารับบริการทางการรักษาไม่เพียงพอและเกิดความเหล่ือมล�้าทางการรักษา 
 โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลอาจไม่เข้าถึงการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

   4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต่อ 
 การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชน 
 จ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น  
 กลุ่มคนเปราะบางต้องการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สิทธิในการรักษาพยาบาล 
 และสิทธิอื่น ๆ ที่พึงจะได้รับเกิดความเหล่ือมล�้าและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง  
 การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 ในการดูแลรักษา และเตรียมความพร้อมด้านมาตรการให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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    5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ปริมาณของขยะติดเชื้อจาก 
 หน ้ากากอนามัยและพลาสติกมีปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้น ส ่งผลกระทบต ่อสภาพแวดล ้อม 
 และความหลากหลายทางชีวภาพ หากยังขาดมาตรการบริหารจัดการที่ดี การเผชิญปัญหาน�้าท่วม 
 และภัยแล ้ งที่ มี แนวโน ้มรุนแรง เพิ่ มมาก ข้ึนส ่ งผลกระทบโดยตรงต ่อผลผลิตที่ ลดลง 
 ทั้ งในด ้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส ่งผลต ่อวิถีชีวิตที่ เปล่ียนไปของประชาชน  
 ทั้งการด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย

    6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ มีประเด็นท้าทาย 
 ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลย ี
 ดิจิทัลขาดวัฒนธรรมของภาครัฐ และบางกรณีเป็นเหตุผลส�าคัญในการขัดขวางการน�าเทคโนโลยี 
 ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ การขาดความยืดหยุ ่นในการบริหารจัดการ 
 ภาครัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ที่มักยึดติดกับข้ันตอนและระเบียบมากเกินควร การขาดการบูรณาการในการด�าเนินงานระหว่าง 
 หน่วยงาน ท�าให้เกิดความซ�้าซ ้อนกันทั้งบทบาทและภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน 
 ที่ เ ก่ียวข ้องหลักจะต ้องให ้ความส�าคัญต ่อการบูรณาการในการด�าเนินงานอย่างเป ็นระบบ 
 เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน รวมไปถึงอ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศยังขาดการบูรณาการและการบริหาร 
 อย่างเป็นระบบ ขาดการน�ามาวิเคราะห์และใช้งานในการตัดสินใจ  
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผล
ต่อบริบทการพัฒนาประเทศและการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจ�าเป็นต้องศึกษา พิจารณา 
และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผลต่อบริบทการพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อน�าไปสู ่การเตรียมการรองรับที่เหมาะสมได้อย่างมีศักยภาพ โดยที่ผ ่านมา 
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส ่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้าง 
ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข รวมไปถึงการปรับวิถีการด�ารงชีวิตของคน 
ในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมากจนเกิดเป็นความปกติใหม่ในสังคม นอกจากนี้ คาดว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญ
บริบทการพัฒนาที่มีลักษณะของการมีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty)  
ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) สูง ส่งผลให้การพัฒนาประเทศไทย 
ในระยะต่อไปจะมีความเสี่ยงและความท้าทายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
ในมิติต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเกิดเป็นความปกติแบบใหม่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมืออย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย สามารถสรุปได้ ดงันี้ 

    1.  การฟ ื ้นฟูด ้านเศรษฐกิจ  ที่ผ ่ านมาสถานการณ ์ 
 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้จ�านวน 
 ประชากรในประเทศเป็นจ�านวนมากได้รับผลกระทบ 
 อาทิ คนตกงานจ�านวนมากเนื่องจากผู ้ประกอบการ 
 ไม ่สามารถแบกรับภาระได ้ไหว นักศึกษาจบใหม ่
 ทีไ่ม่สามารถหางาน ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม SMEs มีการปิดกิจการอย่างเป็นจ�านวนมาก 
 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น 
 ต้องเร่งด�าเนินการยกระดับทักษะผู้ได้รับผลกระทบ 
 จากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 เพ่ือกลับสู ่
 ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพใหม่โดยเฉพะ 
 กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ที่เป็นก�าลังของประเทศ

     2. ความก้าวหน้าและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยส�าคัญ 
 ที่จะน�าไปสู ่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยในปัจจุบัน 
 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่ยุคดิจิทัล (Digital  
 Transformation) โดยมีการวัดจากการจัดอันดับขีดความ 
 สามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) โดยจากผลส�ารวจ 
 จาก 64 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ 
 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีแนวโน้มในความพร้อม 
 ที่จะปรับเปลี่ยนการด�าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 
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      3. การเข้าสูส่งัคมสงูวยั ปัจจบัุนประเทศไทยก�าลงัเข้าสูส่งัคม
 สูงวัยแบบสมบูรณ์ (Aged Society) อย่างรวดเร็ว  
 โดยคาดว่าจะเกิดข้ึนในปี 2567 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความ 
 ท้าทายต่อการรกัษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจ�านวน
 ของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ภาครัฐต้อง 
 จัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพและด้าน 
 สาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกัน จ�านวน 
 ของประชากรวัยแรงงานท่ีลดลงจะยิ่งมีผลกระทบกับ 
 ความสามารถของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี ท�าให ้
 มีงบประมาณที่เหลือส�าหรับค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา 
 ประเทศลดน้อยลง ซ่ึงอาจส ่งผลต ่อความสามารถ 
 ในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได ้
 ของภาครัฐซึ่งมีแนวโน้มต�่ากว่าประมาณการอยู่แต่เดิม

 มากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินการต่าง ๆ ให้สอดรับกับ 
 สถานการณ์ อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการภาครัฐที่ส�าคัญ ประกอบด้วย Biz Portal เป็นแอปพลิเคชัน 
 ในการเริ่มต้นท�าธุรกิจและการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ 
  และ Citizen Portal หรือ ทางรัฐ เป็นแอปพลิเคชันท่ีให้บริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐท่ีหลากหลายได้ในช่องทางเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพัฒนา 
 เทคโนโลยีดิจิทัลจะก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังคงพบปัญหาที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนา อาท ิ
  การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเท่าที่ควร 
 ท�าให้งานบริการต่าง ๆ ยังมีความซ�้าซ้อนในการเข้ารับบริการ ความส�าคัญ ประกอบด้วย Biz Portal  
 เป็นแอปพลิเคชันในการเริ่มต้นท�าธุรกิจและการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต  
 และเอกสารต่าง ๆ และ Citizen Portal หรือ ทางรัฐ เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่หลากหลายได้ในช่องทางเดียว อย่างไรก็ตาม 
 แม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจะก้าวกระโดดข้ึนมาอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงพบปัญหาที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับ 
 การพัฒนา อาทิ การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ 
 ดิจิทัลเท่าที่ควร ท�าให้งานบริการต่าง ๆ ยังมีความซ�้าซ้อนในการเข้ารับบริการ ความปลอดภัยของข้อมูล 
 ทั้งในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ และเป็นเรื่องที่ยากต่อการจัดการ 
 เน่ืองจากการโจมตีของภัยไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบ
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     4. สุขภาวะทางจิตใจ เป็นความท้าทายท่ีส�าคัญซ่ึงจากข้อมูล 
 การประเมินสุขภาพจิตคนไทยจากกรมสุขภาพจิต พบว ่า  
 ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับแนวโน้มกับผู้ป่วยสุขภาพจิตที่สูงขึ้น 
 ท้ังจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
 โควิด-19 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจาก 
 ความเครียดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
 ที่กระทบต่อปัญหาด้านสุขภาวะ และอื่น ๆ ซึ่งสาเหตุดังกล่าว 
 ส่งผลให้อัตราความเส่ียงท่ีประชาชนมีภาวะเครียดสูงเส่ียงซึมเศร้า 
 ร้อยละ 28.50 และเสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 18.04 โดยแนวโน้ม 
 ของผู ้ป่วยจะอยู ่ในกลุ ่มที่ปัญหาสุขภาพจิตเดิม กลุ ่มที่ตกงาน 
 ขาดรายได้และธุรกิจประสบปัญหา ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มปัญหา 
 ดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นต่อไป

    5. การน�าซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 
 ในการยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ ปัจจุบันแนวโน้ม 
 การผลักดันการน�าซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้ในการยกระดับ 
 มูลค ่ าสินค ้ าและบริการ  เป ็นที่ กล ่ าวถึ งกันทั่ ว โลก  
 ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีต ้นทุนเรื่องของ 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ โดยได้รับ 
 การจัดอันดับจาก CEO World magazine ในปี 2564  
 ให้เป็นประเทศท่ีทรงอิทธิพลทางด้านมรดกวัฒนธรรมของ 
 โลกอันดับที่  5 จาก 165 ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า 
 การด�าเนินการดังกล่าวสามารถน�ามาต่อยอดและยกระดับ 
 เศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดกระแสและความนิยม 
 ในสินค้าและบริการอย่างมีนัยส�าคัญ
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     2.การจัดท�าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการก�าหนดให ้
 การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 เป ็นโรคติดต ่ออันตราย โดย พ.ร .บ.  ดังกล ่าวก�าหนดขึ้น 
 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อท่ีอุบัติข้ึน มีการปรับโครงสร้าง 
 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อที่ให้อ�านาจตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง 
 จัดท�าแนวทางเฝ้าระวังและวิธีปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การควบคุม 
 โรคติดต่อมีประสิทธิภาพและสามารถปกป้องชีวิตและเศรษฐกิจไทยได้อย่างทันท่วงที 

      1.การจัดท�าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 - 
 2565 ซึ่งได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีแนวคิด“ล้มแล้ว  
 ลุกไว (Resilience)” ซึ่งเป ็นการก�าหนดประเด็น 
 และแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส�าคัญในช่วง 
 ระยะเวลา 2 ปี ด�าเนินการคู ่ขนานกับแผนแม่บทฯ  
 ทั้ ง  2 3  ประ เ ด็ น  โ ดยแผนแม ่ บท เ ฉพาะกิ จฯ  
 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีพ 
 ในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19  
 ได้ และผลักดันการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
 ไปสู่หัวเมืองหลักและเมืองรองและเสริมสร้างการวาง 
 รากฐานโครงสร้างของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนา 
 ทางเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต ่อ 
 ประชาชนให้สามารถด�ารงชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ 

การด�าเนินการที่ผ่านมาในการบรรเทาผลกระทบ
อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ
ส�านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงนับต้ังแต่ปี 2563 มีการด�าเนินการ ดังนี้

 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได ้อย ่างเข ้มแข็ง และสามารถฟื ้นตัวได ้รวดเร็วจากโครงสร ้าง 
 พื้นฐาน และการร ่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่ เอื้ออ�านวยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกระดับ  
 ซึ่งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ นี้จะเป็นแผนที่สามารถยกระดับในการเยียวยาฟื้นฟู ให้ประเทศไทยสามารถ 
 กลับเข ้าสู ่สภาวะปกติได ้เร็วที่ สุด โดยส�านักงานฯ จะมีการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีผ ่านมา 
 ในปี พ.ศ. 2565 ให้ทราบต่อไป
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     3.การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของเช้ือโควิด-19 ส�านักงานฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด�าเนินการแก้ไข 
 ป ัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ ได ้รับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดฯ  
 โดยก�าหนดพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพื่อแก้ไข 
 ป ัญหาเยียวยาและฟ ื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได ้รับผลกระทบจาก 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ ThaiME

 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเงินให้กับทางการแพทย์และสาธารณสุข  
 รวมทั้งช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร ผู ้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ  
 ตลอดจนการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประชาชน ได้รับการเยียวยาเพ่ือบรรเทา 
 ความเดือดร้อนผ่านโครงการภาครัฐต่าง ๆ เช่น โครงการคนละคร่ึง โครงการเพ่ิมก�าลังซ้ือให้แก่ผู ้มี 
 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราชนะ เป็นต้น รวมท้ังเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้าง 
 พื้นฐานท่ีจ�าเป ็นต ่อการด�ารงชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้  หน ่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  
 และภาคประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ ผ่านทาง 
 เว็บไซต์ ThaiME (Monitoring & Evaluation) ซึ่งมีการรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 และโครงการต่าง ๆ ท่ีขอรับงบประมาณเงินกู้ รวมทั้งรายละเอียดโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินในโครงการ 
 ผ่านระบบ eMENSCR อย่างสะดวกและเกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายประมาณเพื่อท�าให้ประเทศ 
 สามารถฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

     4.การจัดท�า (ร ่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ส�านักงานฯ อยู ่ระหว่าง 
 การจัดท�าแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
 ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงระยะเวลาห้าปีที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
 แห ่งรัฐ ยุทธศาสตร ์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งของประเทศและของโลก  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 โดยมีแนวคิดที่ส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวคิด Resilience  
 (3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และ (4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG และมีเป้าหมายหลัก 
 ที่ต้องการบรรลุผล 5 ประการ ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
 (2) การพัฒนาคนส�าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่าน 
 ไปสู ่ความยั่งยืน และ (5) การเสริมสร ้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง  
 และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยมี 13 หมุดหมายการพัฒนา จ�าแนกออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

  4.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่  1  
 ไทยเป็นประเทศช้ันน�าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น 
 จุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต 
 ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนหมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของภูมิภาค  
 และหมุดหมายที่  6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 ของอาเซียน
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ทั้งนี้ การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จะเป็นด�าเนินการคู ่ขนานไปกับแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ยังคงเป็นแผนระดับท่ี 2 ที่ส�าคัญ ที่ทุกหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องด�าเนินการตามมาตรา 10 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

  4.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 หมุดหมาย ได้แก่  
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
 แข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู ่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 และหมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
 ที่เพียงพอและเหมาะสม

   4.3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่  
 หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต�่า และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ 
 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   4.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายท่ี 12  
 ไทยมีก�าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมุดหมายที่ 13 
  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
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ข้อเสนอแนะต่อประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

จากประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผลต่อบริบทการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ รวมทั้งความจ�าเป็นในการฟื ้นฟูประเทศกลับสู ่ระดับการพัฒนาก่อนสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ส�านักงานฯ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ดังนี้

Plan – หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ที่มีรายละเอียดองค์ประกอบและปัจจัย 
ทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพือ่เป็นกรอบในการวางแผนการด�าเนนิงาน 
ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องมองเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน ตามหลักการความ
สัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

Do – หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท�าแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการ 
ราย 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีท่ีสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ และ 
จะต้องวางแผนจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. จัดท�าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้
  1.1 จัดท�าโครงการการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ (ร ่าง) แผนพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกลไกในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่ 
 การปฏิบัติโดยท�าหน้าที่ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาท่ีประเทศควรให ้
 ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินการในระยะ 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570
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PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
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PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
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1.2 ใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการจัดท�าโครงการฯ อาทิ (1) ห่วงโซ ่
 คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของแต่ละ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อน�ามาประกอบในการดูช่องว่างเชิงการพัฒนา (Gap) 
 ในการจัดท�าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (2) ข้อมูล 
 สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และรายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประจ�าปี 2562 และปี 2563 และ(3) การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภาครัฐ อาท ิ
 ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open-D) ระบบ eMENSCR และ (4) การใช้ประโยชน์ 
 จากจากไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งหน่วยงานสามารถ 
 ใช้ประโยชน์ในการก�ากับและติดตามการด�าเนินการตามแผนระดับ 3 รวมถึง 
 กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานเจ้าภาพ 
 ท้ัง 3 ระดับ มีทิศทางและมาตรฐานในการด�าเนินงานเดียวกัน รวมถึงมีความ 
 เชื่อมโยงฐานข้อมูลชุดเดียวกันที่สามารถใช้ประโยชน์ร ่วมกันได้ อาทิ ข้อมูล 
 โครงการ/กิจกรรมงบประมาณและหน ่วยงานที่ ระบุความเกี่ยวข ้อง ทั้ งนี้  
 หากมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ JSON เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะสามารถ 
 ทราบได้ว่ามีโครงการรูปแบบใดบ้างท่ีแต่ละหน่วยงานน�าเข้าในระบบที่มีลักษณะ 
 เดียวกัน แต่กลับไม่ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งที่มีการด�าเนิน 
 โครงการ/ กิจกรรมลักษณะนี้จ�านวนมาก 

2 .  ศึกษาท� าความ เข้ า ใจบทบาทภาร กิจของหน่วยงานในการ จัดท� า 
โครงการเ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เ ป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ ส่ งผลต่อการบรรลุ เ ป้ าหมาย ยุทธศาสต ร์ชา ติแล ะแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

  2 . 1  ศึ กษาความ เกี่ ย วข ้ อ งกั บ เป ้ าหมายแผนแม ่ บทย ่ อ ย  เ พ่ื อมอง เป ้ าหมาย 
 การพัฒนาร ่วมกันอันจะเป ็นประโยชน์ต ่อด�าเนินโครงการในระดับแผนแม่บทให้ 
 สอดคล ้องและเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเป ็นการป ิดช ่องว ่างของนโยบาย 
 (Pol icy Gap) ของแต ่ละหน ่วยงานที่มีหน ้าที่และพันธกิจแตกต ่างกันอีกด ้วย 
  ทั้งนี้  หน่วยงานควรให้ความส�าคัญต่อการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด ร วม ถึ งกลุ ่ ม เป ้ าหมาย ให ้ มี ค ว ามชั ด เ จน  เพื่ อ ให ้ ง ่ า ยต ่ อการติ ดตาม 
 และประ เมิ นผลของการด� า เนิ น งานให ้บรร ลุ เป ้ าหมายยุทธศาสตร ์ ช า ติและ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     2.2 ยึดหลักการความสัมพันธ ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยอาศัยข ้อมูลเชิงประจักษ ์
 จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบภายใต้ 
 ห ่ ว ง โซ ่ คุณค ่ าที่ ยั ง ไม ่ ปรากฏในการ จัดท� า โครงการ เ พ่ือ ขับ เค ล่ือนการบรร ลุ 
 เป ้าหมายฯ ดังกล ่าว ดังนั้น จึงต ้องมีการวิ เคราะห์เพื่อระบุหรือชี้ชัดให ้ได ้ว ่ายัง 
 ขาดองค์ประกอบใดอีกบ้างภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนบทย่อยที่จะต้อง 

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

การใช้ประโยชน์
ไฟล์ JSON 

จากระบบ eMENSCR
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Check – หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องน�าเข้าแผนระดับที่ 3 และรายงานผล
สัมฤทธิ์การด�าเนินงานตามแผนในระบบ eMENSCR รวมทั้งน�าเข ้าโครงการ/ 
การด�าเนินงานในระบบ eMENSCR และรายงานผลการด�าเนินการตามกรอบ 
ระยะเวลาที่ก�าหนดตามระเบียบอย่างเคร ่งครัด เพ่ือที่กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ  
ท่ี เกี่ ยวข ้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการด�า เนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการ

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องน�าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูล 
ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการ 
ประมวลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
กระบวนการจัดท�าแผนระดับที่ 3 โครงการ และการด�าเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการ
พัฒนาให ้สอดคล้องกับสถานะการบรรลุเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

 ได้รับการเติมเต็มองค์ประกอบภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯให้ครบถ้วน นอกจากนั้น 
 หน่วยงานควรมีการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานสนับสนุนหลักต้องมีโครงการฯ ให้รองรับการด�าเนินการภายใต้ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องด้วย
 
   2.3 ศึกษาและท�าความเข้าใจกระบวนการประเมินโครงการฯ ซ่ึงอยู่บนหลักการ 
 มองเป้าหมายร่วมกัน ในส่วนของกระบวนการประเมินโครงการฯ นั้น หน่วยงาน 
 ควรให ้คะแนนการประเมินอย ่างเที่ยงตรง โดยยึดตามหลักข ้อเท็จจริง 
 ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความพ้องต้องกันของคะแนนระหว่าง 
 หน่วยงานผู้ให้คะแนนโครงการดังกล่าว

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป
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