
 
 

 
(ชื่อ) รายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏบิัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. - …. ) 

ของ (ส่วนราชการ ............................) 
๑. บทสรุปผูบ้ริหาร 
๒. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. - …. ) 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนปฏบิัติราชการระยะ ๕ ปี ตอ่เปา้หมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของ
แผน 
๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนนิการของทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ตอ่เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย

รวมของแผนฯ 
๒.๑.๒  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนยอ่ยต่อเป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผน 

๑) แผนปฏิบัติการเรื่อง..... (การด าเนินงานเรือ่ง/ประเดน็ต่าง ๆ)   
X)  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเดน็ต่าง ๆ ) 

๒.๒  ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแตล่ะแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบตัิราชการระยะ ๕ ปี ตอ่เปา้หมายและ
ค่าเปา้หมายของแผนย่อย 
๒.๒.๑ แผนปฏบิัติการเรื่อง..... (การด าเนนิงานเรื่อง/ประเดน็ต่าง ๆ)   

(๑.๑) เป้าหมาย................... 

(๑.๒) ค่าเป้าหมาย................... 

(๑.๓) โครงการ/การด าเนนิงาน ทีม่ีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง...  

 ๑. โครงการ ............................................. 

 ๒. โครงการ .............................................  

 X. โครงการ..............................................  

X)  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเดน็ต่าง ๆ ) 

(X.๑) เป้าหมาย................... 

(X.๒) ค่าเป้าหมาย................... 

(X.๓) โครงการ/การด าเนนิงาน ทีม่ีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

๑. โครงการ ............................................. 

 

เค้าโครงของแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี 



 
 

 ๒. โครงการ .............................................  

 X. โครงการ..............................................  

๓. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการระยะ ๕ ป.ี.. ต่อแผน ๓ ระดับตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓.๑ ยทุธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  
๓.๒ แผนระดบัที่ ๒  

๓.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (หลัก) 
(๑.๑) ผลสัมฤทธิ์การด าเนนิการของแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป ีต่อเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 
(๑.๒) ผลสัมฤทธิ์การด าเนนิการของแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป ีต่อเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

๓.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
(รายงานผลสัมฤทธิ์เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

๓.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกจิกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคญั (Big Rock) 

๓.๒.๔ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๓.๒.๕ นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

๓.๓ แผนระดบัที่ ๓ 

  ๓.๓.๑ แผน................................ (ที่เกีย่วข้อง) 

  ๓.๓.๒ แผน................................ (ที่เกีย่วข้อง) 

๓.๓.X แผน................................ (ที่เกีย่วข้อง) 
 

๔. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป ีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แห่งสหประชาชาต ิ

๕. ปัญหาและอุปสรรค 
๖. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ 
๗. หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ 

**************************************************************************************** 

 



๑ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ของหน่วยงานท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ) 

(สรุปภาพรวมการด าเนินงานของแต่ละห้วงปีงบประมาณที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนภาพรวมของการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) 

 

(ชื่อ) รำยงำนผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. - …. ) 
ของ (ส่วนรำชกำร ............................)* 

*จัดท ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสดุระยะเวลำของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ป ี

๑. บทสรุปผู้บริหำร                                  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
๒. ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. - …. ) 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ตอ่เปำ้หมำยรวมและค่ำเป้ำหมำยรวมของแผนฯ 

   ๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรของทัง้แผนปฏิบตัิรำชกำรระยะ ๕ ป ีต่อเป้ำหมำยรวมและค่ำเป้ำหมำย
รวมของแผนฯ  
  (๑) เป้ำหมำยรวม…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................  
  (๒) ค่ำเป้ำหมำยรวม ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

 

    

  

  

  

  

  

* - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ 

    ยุทธศาสตร์ชาต ิรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)* 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)* 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)* 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)* 

แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม 



๒ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง....ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีว่าส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายรวมตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ) 

๒.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรของแผนยอ่ยต่อเปำ้หมำยรวมและค่ำเป้ำหมำยรวมของแผน 

(กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกรายละเอียดของแผนฯ ออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให้หน่วยงาน
รายงานผลสัมฤทธิ์ตามเค้าโครงของแผนฯ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให้หน่วยงาน
ปรับเค้าโครงรายงานผลสัมฤทธิก์ารด าเนินการตามความเหมาะสม) 

 เป้ำหมำยรวม…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

 ค่ำเป้ำหมำยรวม ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

๑) แผนปฏิบัตริำชกำร เรื่อง..... (กำรด ำเนินงำนเรือ่ง/ประเด็นตำ่ง ๆ ของส่วนรำชกำร) 

  

 

 

 

 

 

 

* - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง...... (การด าเนินงาน/ประเด็น) ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 

** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

 

 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง...  
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีที่ก าหนดไว้* 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๓ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง....ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีว่าส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายรวมตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ) 

 
 

X) แผนปฏิบัตริำชกำร เรื่อง..... (กำรด ำเนินงำนเรือ่ง/ประเด็นตำ่ง ๆ ของส่วนรำชกำร) 

 

 * - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง...... (การด าเนินงาน/ประเด็น) ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 

** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

 

 

 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง...  
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีที่ก าหนดไว้* 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๔ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของ แผนการปฏิบัติราชการ เรื่อง....ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีว่า
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแต่ละแผนย่อยภำยใต้แผนปฏิบัตริำชกำรระยะ ๕ ปี ต่อเป้ำหมำยและค่ำ
เปำ้หมำยของแผนย่อย 

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติรำชกำรยอ่ย (กำรด ำเนินงำนเรื่อง/ประเด็นตำ่ง ๆ ของส่วนรำชกำร) 

(กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกรายละเอียดของแผนฯ ออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให้หน่วยงาน
รายงานผลสัมฤทธิ์ตามเค้าโครงของแผนฯ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให้หน่วยงาน
ปรับเค้าโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามความเหมาะสม) 

(๑) แผนปฏิบตัิรำชกำรเรื่อง …………….......................................................................................................……………......... 

๑.๑ เป้ำหมำย…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................  

๑.๒ ค่ำเป้ำหมำย ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

 * - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง...... (การด าเนินงาน/ประเด็น) ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 

** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้     

ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง...(แผนย่อย) ต่อค่าเป้าหมายของ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...(แผนย่อย) ตามที่ก าหนดไว้* 
 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๕ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

ราชการเรื่อง... ว่าโครงการที่ระบุตามข้อ ๑.๓ ดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...นั้นๆ ได้อย่างไร  

๑.๓ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่มสี่วนในกำรส่งผลตอ่กำรบรรลุเปำ้หมำยของแผนปฏิบัติ
รำชกำรเรื่อง... 

๑. โครงกำร .............................................. 

๒. โครงกำร .............................................. 

X. โครงกำร..............................................  

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

 

(X) แผนปฏิบตัิรำชกำรเรื่อง …………….......................................................................................................……………......... 

X.๑ เป้ำหมำย…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................  

X.๒ ค่ำเป้ำหมำย ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

* - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง....... (การด าเนินงาน/ประเด็น) ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 
** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้     

ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนย่อย) ต่อค่าเป้าหมายของ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...(แผนย่อย) ตามที่ก าหนดไว้* 
 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๖ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของ แผนการปฏิบัติราชการ เรื่อง....ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีว่า
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ) 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

ราชการเรื่อง... ว่าโครงการที่ระบุตามข้อ X.๓ ดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...นั้นๆ ได้อย่างไร  

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

 

X. โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่มีส่วนในกำรส่งผลต่อกำรบรรลุเปำ้หมำยของแผนปฏิบตัิ
รำชกำรเรื่อง... 

๑. โครงกำร .............................................. 

๒. โครงกำร .............................................. 

X. โครงกำร.............................................. 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

 

 

 

  
 

 

  



๗ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

น่วยงาน) 
(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ) 

 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ต่อแผนระดับที่ ๑ และระดับ
ที่ ๒ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
๓.๑ ยุทธศำสตร์ชำต ิ(แผนระดับที่ ๑) 

๓.๑.๑ ยุทธศำสตร์ชำต ิ(หลัก) ............................................................................................................................................ 
(๑) เปำ้หมำย .................................................................................................................................................................... 
(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำต.ิ................................................................................................................................. 

(๓) กำรบรรลเุป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

...................…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

...................…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

...................…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................... 

 ๓.๒ แผนระดับที่ ๒  

๓.๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำต ิ(หลัก) ............................................................................................................. 
   (๑.๑) เปำ้หมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำย ....................................................................................................... 
 ค่ำเป้ำหมำย ...................................................................................................... 

 * - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้     
ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  
ต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)* 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)* 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)* 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)* 



๘ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  

 แนวทำงกำรพฒันำ ............................................................................................................. 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย .....................................................................................................  

  * - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท 

          ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

  * - กรณีแผนแม่บทย่อยระบุให้ค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจากปีฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

       รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

  * - กรณีแผนแม่บทย่อยระบุให้ค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ...ต่อปี” ให้ค านวณโดยใช้คา่สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา 

      รายละเอยีดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๘ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

  

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)* 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)* 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)* 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)* 



๙ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ีสอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 
(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

๓.๒.๒ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเปน็ผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด 19  
       พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (รำยงำนผลสัมฤทธิ์เฉพำะปีงบประมำณ ๒๕๖๕)* 

(๑) เป้ำหมำย................................................................................................. 
(๒) แนวทำงกำรพัฒนำ.................................................................................. 

 * แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติอันเปน็ผลมาจากโควิด 19 มีระยะเวลาสิ้นสดุตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๕ ปทีี่จัดท าภายหลงัปงีบประมาณดงักลา่วไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้  

 
 ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้     

ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

 ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๐ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศฯ ที่สอดคล้อง พร้อมท้ังระบุผลสมัฤทธ์ิเป็นคา่ตวัเลขหรือร้อยละ) 

๓.๒.๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกดิกำร        
         เปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ(Big Rock)* 

(๑) เรื่อง/ประเด็นปฏิรปู.................................................……………………………………………………… 

(๒) ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน .............................................……………………………………………………… 

(๓) เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป......................................…………………………………… 

(๔) โครงกำรที่สนับสนุน ..................................................……………………………………………………… 

* แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ที่จัดท าภายหลัง
ปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้  

** -  การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้     
ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๑ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แผนใช้อ้างอิง) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๓.๒.๔ แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่* …………....................................................................................  
 

* หน่วยงานปรับเค้าโครงการรายงานผลสัมฤทธิใ์ห้สอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผน 

  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (หำกใช้อ้ำงอิง) 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ...................................... 

๒) เป้าหมายรวมที่ .................................... 

๓) ยุทธศาสตรท์ี่ .............(หลัก)........................ 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ .................. 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
** -  การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  
ต่อค่าเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๒ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (หำกใช้อ้ำงอิง) 
 

 

(๑) เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด……………………………………………….……………........................................................ 
(๒) กลยุทธ์กำรพฒันำ……………………………………………………………........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ** -  การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เชน่เดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้        

ยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 
 ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  
ต่อค่าเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๓ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 
(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนและนโยบาย
แห่งชาติฯ ท่ีสอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 ๓.๒.๕ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำต*ิ 

(๑) เปำ้หมำย/ตัวชีว้ัด…………………………………………………………………………… 
(๒) กลยทุธ์กำรพัฒนำ…………………………………………………………………………… 

* หน่วยงานปรับเค้าโครงการรายงานผลสมัฤทธิใ์หส้อดคล้องกบัเค้าโครงของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับที่ใช้อา้งอิงในแผน 

 
 ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาตริายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

 
 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 
ต่อค่าเป้าหมายแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๔ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๓.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หำกมี)  

*กรณีแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานของรัฐระดับกรม หน่วยงานต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงต้นสังกัดด้วย 

 

๓.๓.๑ แผน    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เป้ำหมำย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 (๒) ค่ำเป้ำหมำย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

 

๓.๓.๒ แผน    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เป้ำหมำย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๒) ค่ำเป้ำหมำย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 

 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราขการด้าน… ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายของแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๕ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

 

๓.๓.X แผน    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เป้ำหมำย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 (๒) ค่ำเป้ำหมำย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราขการด้าน… ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายของแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราขการด้าน… ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายของแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่ำเป้ำหมำยที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว)** 
      บรรลุมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)** 
      ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่ำเป้ำหมำย (สีส้ม)** 
      ด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของค่ำเป้ำหมำย (สีแดง)** 



๑๖ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายย่อยของ SDGs ที่
สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๔. ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชำชำติ 
๔.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs* 

(๑) เป้ำหมำยที่ (Goal) ………………………........................………………………………………………… 

(๒) เป้ำหมำยย่อย (Target) …………………………………........................……………........................ 
 
 * ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ขอใหห้น่วยงานราชการ เลอืกเปา้หมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets) ที่สอดคลอ้งกับเปา้หมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ตามที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี   

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนนิงำน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

๕. ปัญหำและอุปสรรค  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
(สรุปภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ) 

๖. แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

(ระบุแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการให้สนองตอบต่อภารกิจของหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น) 
 



๑๗ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

หลักกำรค ำนวณผลเป็นฐำน ๑๐๐  

 
ตัวอย่ำง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเป้าหมายช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
อยู่ที่ ร้อยละ ๔๕ ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน GDP ของ SME อยู่ที่ ร้อยละ ๔๓  

 

 
 
ดังนั้น สถานการณ์จึงคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของค่าเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ “ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง)”  

*** ไม่ต้องระบุส่วนนี้ในรำยงำนผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน *** 
 

*** รำยละเอียดในรำยงำนผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงำน
รำชกำร โดยให้หน่วยงำนรำยงำนผลสัมฤทธิ์ให้สอดคลอ้งกับรำยละเอียดที่ได้ระบุไวใ้นแผนฯ อย่ำงครบถ้วน *** 

กำรค ำนวณค่ำเป้ำหมำยทีเ่ป็น “อัตรำกำรขยำยตัว...เฉลี่ยรอ้ยละ” 

ตัวอย่ำง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็น ๕๐๐ ล้าน
บาทโดยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปีฐาน (๒๕๖๑) เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

๑. ค านวณอัตราร้อยละ ๑๐ จากค่าปฐีานที ่๑,๐๐๐ ล้านบาท 
 
        ค่าที่ต้องเพิ่มขึ้นเปน็ ๑๐๐ ล้าน คิดเปน็รายไดร้วม ๑,๑๐๐ ล้านบาท                

 ๒. การค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เพื่อระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

  
 

ดังนั้น ดังนั้นสถานการณ์จึงคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ ของค่าเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ “ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)”  

 

  

ค่าเป้าหมายที่      ๔๕ เทียบเท่ากับ ๑๐๐ 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     ๔๓ เท่ากับ   ๔๓ × ๑๐๐ = ๙๕ 
                                  ๔๕ 

ค่าเป้าหมายที่      ๑๑๐๐ ล้านบาท  เทียบเท่ากับ ๑๐๐ 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่      ๕๐๐  ล้านบาท  เท่ากับ   ๕๐๐ × ๑๐๐ = ๔๕.๔๕  
                               ๑๑๐๐ 

๑๐ × ๑๐๐๐ = ๑๐๐ ล้านบาท                             
๑๐๐   

 ค่าเป้าหมายในช่วงปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ เท่ากับ ๑๑๐๐ ล้านบาท                     



๑๘ 

 

หมายเหตุ : ๑. การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานในแต่ละปีส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี, แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยใหร้ายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

 ๓. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส ำหรับหน่วยงำนใช้ในกำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าใน
ระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่ำงน้อยตำม Template ที่ก ำหนดให้ครบถ้วน
เป็นอย่ำงน้อยเพื่อควำมสะดวกในกำรน ำแผนเข้ำระบบ eMENSCR 

กำรค ำนวณค่ำเป้ำหมำยทีเ่ป็น “อัตรำกำรขยำยตัว...เฉลี่ยรอ้ยละต่อป”ี 

ตัวอย่ำง อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ปัจจุบันการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่อยู่
ที่ ๑,๖๐๐ ล้านบาท โดยการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ ๑,๕๐๐ ล้านบาท  

๑. ค านวณอัตราร้อยละ ๑๐ จากค่าในปีทีผ่่านมาที ่๑,๕๐๐ ล้านบาท 

๒. ค่าเป้าหมายในปีนี้จึงมีค่าเป็น 

๓. การค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เพื่อระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

 

 
ดังนั้น ดังนั้นสถานการณ์จึงคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗  ของค่าเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ “บรรลุได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ 
ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)”  

*** รำยละเอียดในรำยงำนผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตำมที่หน่วยงำนระบุไว้ในแผนปฏบิตัิกำรด้ำน...ของหน่วยงำน 

ของรัฐ โดยใหห้น่วยงำนรำยงำนผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับรำยละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ อย่ำงครบถ้วน *** 

ค่าเป้าหมายอยู่ที่              ๑๖๕๐ ล้านบาท เทียบเท่ากับ ๑๐๐ 
ค่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ที่  ๑๖๐๐ ล้านบาทเท่ากับ   ๑๖๐๐ × ๑๐๐ =  ร้อยละ ๙๖.๙๗ 
                                 ๑๖๕๐ 

๑๐ × ๑๕๐๐ = ๑๕๐ ล้านบาท                             
๑๐๐   

  ๑,๖๐๐ + ๑๕๐ = ๑,๖๕๐ ล้านบาท  
 

 
 


