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รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2564 เป็นรายงานประจ�าปี ฉบับที่ 3 
ท่ีส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ จัดท�าข้ึนตามพระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นอ�านาจหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้มีการประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร ์ชาติ  และการจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าป ีตามยุทธศาสตร ์ชาต ิ
ของหน่วยงานของรัฐทุกป ี  เพื่อวิ เคราะห ์และประมวลผลการพัฒนาในมิ ติต ่าง ๆ ตามเป ้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ รายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ในแต่ละปีของประเทศ ตามกรอบแนวทาง
การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด 
ในแต่ละห้วง 5 ป ีของการพัฒนา และน�าไปสู ่การพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงาน/โครงการ 
ในห้วง 5 ปีแรกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและบริบท 
การพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในการจัดท�ารายงานฯ ส�านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีช้ีวัดที่จัดท�าขึ้น 
จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้มีการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ รวมถึงข้อมูล 
การด�าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic  
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  
โดยเป็นการรายงานผลการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจนถึงปีงบประมาณ 2564 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน�าเข้าในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมติจากผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา (M7) 
ประกอบด ้ วย  โครงการ/การด� า เ นินงาน รวมทั้ งสิ้ น  62 ,641 โครงการ  โดย เป ็น โครงการ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 26,098 โครงการ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564) เพื่อน�าไปใช้
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ชาติตามหลักการของความสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุผล (Causal  
Relationships : XYZ) ร่วมกับการพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผล 
การพัฒนาในระดับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ ์โดยใช ้ตัวชี้วัดทั้ งในระดับประเทศ เพื่อแสดงให ้ เห็นถึง 
ความก ้าวหน ้าและความท ้าทายของสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมายของประเทศ  
และระดับสากล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียงกับนานาประเทศ น�าไปสู่การยกระดับ
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวหลายชุดข้อมูล 
ยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ข้อมูลบางชุดยกเลิกการจัดท�า และข้อมูลบางชุดไม่ได้จัดท�าทุกปี  
ส�านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมาย
ตามความเหมาะสม โดยยังคงด�าเนินการบนหลักการ XYZ ในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรล ุ
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอในการด�าเนินการในระยะต่อไป
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จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม ปี 2564 พบว่า คนไทย 
มีความอยู่ดีมีสุขลดลง สะท้อนจากค่าคะแนนดัชนีความอยู่ดีมีสุขของคนไทยที่ปรับตัวลดลง อันเป็นผลมาจาก 
ค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลงในประเด็นการได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ  
การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ความเอื้ออาทรต่อกัน และการอยู ่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต  
ในขณะที่ ภาพรวมปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติลดลง สะท้อนจากการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ 
ที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยังมีความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงในด้านคุณภาพการให้บริการ
ในบริบทเชิงพ้ืนท่ี คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้า
ของคนปรับตัวดีขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคม 
และการสื่อสาร ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วม รวมท้ังขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีดีข้ึนจากการปรับตัว
ของปัจจัยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐไทยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากการด�าเนินการที่โปร่งใส และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นอกจากนี้ 
ในด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง 
มีการควบคุมและจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ ดังนี้
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ส� า ห รั บ ก า รปร ะ เ มิ นผลความก ้ า วหน ้ า 
ต า ม เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น แ ม ่ บ ท ภ า ย ใ ต ้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 
เป้าหมายระดับประเด็น 37 เป้าหมาย และ 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 
โดยใช ้ ข ้ อมู ลส ถิติ  สถานการณ ์  ง านวิ จั ย  
และดัชนีชี้วัดที่จัดท�าขึ้นจากหน่วยงานทั้งใน 
และต่างประเทศ กับสถานการณ์ภายในและ 
ภายนอกประเทศไทย รวมถึงการด�าเนินงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกน�าเข้าในระบบ eMENSCR  
สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2564 จ�านวน 62,641 โครงการ พบว่า สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น (y2) 
ท้ัง 37 เป้าหมาย มีการพัฒนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) เป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) 
หรือ สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (แดง) และยังพบว่า บางเป้าหมายระดับประเด็น 
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยปรับเปลี่ยนสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) มาเป็นระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) โดยในปี 2564 พบว่า เป้าหมายระดับประเด็นที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ในปี 2565 (สีเขียว) มีจ�านวน 7 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.92 ของเป้าหมายระดับประเด็น  
ซ่ึงเป็นเป้าหมายระดับประเด็นเดิมจากปี 2563 ที่บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดในปี 2565 แล้ว 
ประกอบด้วย 
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ในระดับ เป ้ าหมายแผนแม ่บทย ่ อย  ( y1 )  
รวม 140 เป้าหมาย พบว่า ในปี 2564 มีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  
(สีเขียว) จ�านวน 39 เป้าหมาย หรือคิดเป็น 
ร ้อยละ 27.86 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 9 เป ้าหมาย จากปี 2563  
ที่ มีจ�านวน 30 เป ้าหมาย ขณะที่ เป ้าหมาย 
ระดับแผนแม่บทย่อย มสีถานะการบรรลเุป้าหมาย 
ต�่ากว ่าค ่าเป ้าหมาย (สีเหลือง) จ�านวน 43  

นอกจากนี้ ยังมีสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 (สีเหลือง) จ�านวน 15 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.54  
ของเป้าหมายระดับประเด็น และมีสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) จ�านวน 4 เป้าหมาย 
หรือคิดเป ็นร ้อยละ 10.81 ของเป ้าหมายระดับประเด็น รวมทั้ง มีสถานะการบรรลุเป ้าหมาย 
ในระดับวิกฤต (สีแดง) ท่ีจะต้องเร่งให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยบูรณาการ
การด�าเนินงาน/โครงการร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม จ�านวน 11 เป้าหมายประเด็น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของเป้าหมายระดับประเด็น  
ประกอบด้วย

เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 30.71 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง (สีส้ม) จ�านวน 35 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

8



รวมท้ัง มีสถานะการบรรลุเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) จ�านวน 23 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.43  
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ (จ.1 
จ.2 และ จ.3) รวมท้ังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงควรให้ความส�าคัญกับด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
ในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง 
ยึดหลักการ XYZ และวงจรนโยบาย น�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) จัดท�า 
และพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และน�าเข้าข้อมูล 
บนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data Portal for Monitor ing and Evaluat ing Government Projects under  
National Strategy : Open-D) (2) จัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยยึดแนวทางการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2563 (3) การตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิและ (4) การจัดท�าแผนระดับที่ 3 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมา ส�านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐได้มีความพยายาม 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย ปัญหาและอุปสรรค 
หลายประการท่ีสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่ายทอด 
เป ้ าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ไปสู ่ การปฏิบัติ  รวมทั้ ง 
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2565 และประจ�าปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามที่ก�าหนด ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกท่ีคาดว่าอาจส่งผล 
ต ่อบริบทการพัฒนาประเทศในมิติต ่าง ๆ รวมทั้ งความจ�าเป ็นในการฟ ื ้นฟูประเทศกลับสู ่ ระดับ 
การพัฒนาก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส�านักงานฯ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐ 
ด�าเนินการตามหลักการ PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป 
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 หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) 
ที่มีรายละเอียดองค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อเป็นกรอบ 
ในการวางแผนการด�าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้อง 
มองเป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานตามหลักการความสัมพันธ ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องน�าเข้าแผนระดับท่ี 3 และรายงานผลสัมฤทธ์ิการด�าเนินงาน 
ตามแผนในระบบ eMENSCR รวมทั้งน�าเข้าโครงการ/การด�าเนินงานในระบบ eMENSCR และรายงานผล 
การด�าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ เ กี่ ย วข ้ องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประ เมินผลการด� า เนินการตามยุทธศาสตร ์ ชาต ิ
ได้อย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการ

 กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องน�าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ eMENSCR 
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลและวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท�าแผนระดับที่ 3 โครงการ และการด�าเนินงาน เพ่ือปิดช่องว่าง 
การพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท�าแผนระดับที่  3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และ 
แผนปฏิบัติราชการรายปีที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะต้องวางแผน 
การจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
รวมท้ังศึกษาท�าความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานในการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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