
 
 

 

 (ชื่อ) รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการด้าน ………………. (พ.ศ. .... - …. ) 
ของ (ส่วนราชการ ..............................) 

๑. บทสรุปผูบ้ริหาร 
๒. ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนปฏบิัติการด้าน... ต่อเปา้หมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผน 
๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของทั้งแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของ

แผนฯ 
๒.๑.๒  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนยอ่ยภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย

รวมของแผนฯ 
๑) แผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเดน็ต่าง ๆ)   
X) แผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเดน็ต่าง ๆ)   

๒.๒  ผลสัมฤทธิ์ของแตล่ะแผนย่อยภายใตแ้ผนปฏบิัติการด้าน... ต่อเปา้หมายและค่าเปา้หมายของแต่ละแผน
ย่อย 
๒.๒.๑ แผนปฏบิัติการด้าน/เรือ่ง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 
๒.๒.X แผนปฏบิัติการด้าน/เรือ่ง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการตอ่เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติการดา้น... และต่อ
เปา้หมายและค่าเปา้หมายของแนวทางการด าเนินการทีเ่กี่ยวข้อง 

 (๒.๓.๑) โครงการ..................... 
 (๒.๓.X) โครงการ...................... 

๓. ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการด้าน... 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 าเนนิการของแผนปฏบิัติการด้าน...ตอ่เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแม่บทฯ 

เค้าโครงของแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... 



 
 

(๑.๒) ผลสัมฤทธิ์การด าเนนิการของแผนปฏบิัติการด้าน...ตอ่เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

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

๓.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกจิกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
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. ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการด้าน ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แห่งสหประชาชาต ิ

๕. ปัญหาและอุปสรรค 

๖. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ 

๗. หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ 

 

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



๑ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(สรุปภาพรวมการด าเนินงานของแต่ละห้วงปีงบประมาณที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนภาพรวมของการ

ด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... ของหน่วยงานท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 (ชื่อ) รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการด้าน ………………. (พ.ศ. .... - …. ) 
ของ (ส่วนราชการ ..............................)* 

*รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ในแต่ละปีงบประมาณระหว่างการด าเนนิการของแผนและ 
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิน้สุดแผน 

๑. บทสรุปผู้บริหาร                                  

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

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

.............................................................................................................................................................. 
๒. ผลสัมฤทธิร์ายปีของการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการด้าน...  

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนปฏบิัติการด้าน... ต่อเปา้หมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผน 

  ๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของทัง้แผนปฏิบัติการดา้น... ต่อเป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผน 

(๑) เป้าหมายรวม…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................  
(๒) ค่าเป้าหมายรวม ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
       สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  ** - การคิดค่าสีใชห้ลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
             รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

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

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

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผน 
ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 

แบบฟอร์ม 



๒ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุว่าการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา ของหน่วยงานท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

๒.๑.๒  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการดา้น... ต่อเป้าหมายรวมและค่าเปา้หมาย
รวมของแผน 
(กรณีที่แผนฯ มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... (แผนย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงานระบุตาม
เค้าโครงของแผนฯ หากไม่มีการก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนนิการของแตล่ะแนวทางการด าเนินงาน 
ได้ตามความเหมาะสม) 

 เป้าหมายรวม   ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

 ค่าเป้าหมายรวม ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

  ๑) แผนปฏิบตัิการดา้น/เรื่อง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเดน็ตา่ง ๆ)   
 

 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
             รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

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

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

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

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

 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผน 
ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๓ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(โปรดระบุว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... ของหน่วยงานท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 

X) แผนปฏิบัตกิารดา้น/เรื่อง..... (การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นตา่ง ๆ)  

 

 
 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
             รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

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

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

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

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

 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผน 
ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๔ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... ที่บรรจุภายใต้แผนว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

๒.๒  ผลสัมฤทธิ์ของแตล่ะแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบตัิการด้าน... ต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแต่ละแผนย่อย       

 ๒.๒.๑ แผนปฏิบัตกิารดา้น/เรื่อง..... (การด าเนินงานเรือ่ง/ประเดน็ตา่ง ๆ) 

(กรณีที่แผนฯ มีการบรรจุแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... (แผนย่อย) ในแผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงานระบุตามเค้าโครงของ
แผนฯ หากไม่มีการระบุให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อแนวทางการด าเนินการ ได้
ตามความเหมาะสม)    

(๑) เป้าหมาย ………………………….......................................................................................................……………................................. 

(๒) ค่าเป้าหมาย ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

 
 
 
 
 
 
 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
      สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
 ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท  
       ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 
    - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายของแผน (แผนย่อย)  
ท่ีก าหนดไว้ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๕ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... ที่บรรจุภายใต้แผนว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 ๒.๒.X แผนปฏิบัติการดา้น/เรื่อง..... (การด าเนินงานเรือ่ง/ประเดน็ตา่ง ๆ) 

(กรณีที่แผนฯ มีการบรรจุแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... (แผนย่อย) ในแผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงานระบุตามเค้าโครงของ
แผนฯ หากไม่มีการระบุให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อแนวทางการด าเนินการ ได้
ตามความเหมาะสม)    

  
(๑) เป้าหมาย ………………………….......................................................................................................……………................................. 

(๒) ค่าเป้าหมาย ………………………….......................................................................................................…………….......................... 

 
 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
      สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
 ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท  
       ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 
    - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

  

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายของแผน (แผนย่อย) 
ท่ีก าหนดไว้ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๖ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่บรรจุภายใต้แผนว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน
อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการตอ่เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติการดา้น... และ
ต่อเปา้หมายและค่าเปา้หมายของแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

(๒.๓.๑) โครงการ .............................................. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 

** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียด   
เพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

   - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายโครงการ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

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

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

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน...  
ท่ีก าหนดไว้ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................. 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการต่อค่าเป้าหมายของแผนย่อย  
ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไวใ้นห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................. 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๗ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่บรรจุภายใต้แผนว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน
อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(๒.๓.X) โครงการ .............................................. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 

** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียด  
เพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

    - หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์รายโครงการ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ของท่าน 

 
 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน...  
ท่ีก าหนดไว้ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................. 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการต่อค่าเป้าหมายของแผนย่อย 

ที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนดไว้ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๕)* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................. 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๘ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ) 

 

๓. ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อแผนระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ 
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดับที่ ๑) 

๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ(หลัก)  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เปา้หมาย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

      (๓) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

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

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

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

๓.๒ แผนระดับที่ ๒  

๓.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(หลัก)      (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)  
(๑.๑) ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนปฏิบัตกิารด้าน...ต่อเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   
 ค่าเป้าหมาย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 
 
 

 
 

  
  
 
 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
 ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๙ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................... 

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

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

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

(๑.๒) ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)    

 ค่าเป้าหมาย (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)    

 

 

 
 
 

  

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
 ** - กรณีแผนแม่บทย่อยระบุให้ค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจากปีฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๑) รายละเอียดตามที่ 
      ระบุในหน้าที่ ๑๗ 
  ** - กรณีแผนแม่บทย่อยระบุให้ค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...ร้อยละ...ต่อปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่ 
      ระบุในหน้าที่ ๑๗ 
  ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๘ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๐ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ีสอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๓.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ –  
    ๒๕๖๕ (รายงานผลสัมฤทธิเ์ฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๕)* 

(๑) เปา้หมาย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)    
(๒) แนวทางการพัฒนา  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)    

* แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากโควิด 19 มีระยะเวลาสิ้นสุด ตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แผนปฏิบัติการด้าน... ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้  
 
 

 
 

  
  

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... ต่อเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ก าหนดไว้* 
 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๑ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศฯ ที่สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๓.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 
     ต่อประชาชนอย่างมนีัยส าคัญ (Big Rock)* 

(๑) เรื่อง/ประเด็นปฏิรูป  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๒) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๓) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)  

(๔) โครงการที่สนับสนุน  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

*  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แผนปฏิบัติการด้าน... ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้  

 
 
 
 
 
 
 
   
 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  **  - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
        รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... ต่อเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ก าหนดไว้* 
 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๒ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๓.๒.๔ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่*  (ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แผนใช้อ้างอิง)  
(๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วดั   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   
(๒) กลยุทธ์การพฒันา   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   
* หน่วยงานปรับเค้าโครงการรายงานผลสัมฤทธิใ์ห้สอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
        รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๓ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓   (ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แผนใช้อ้างอิง 
(๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วดั   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   
(๒) กลยุทธ์การพฒันา   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   
* หน่วยงานปรับเค้าโครงการรายงานผลสัมฤทธิใ์ห้สอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
       (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 
  ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
        รายละเอียดตามที่ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

 

  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๔ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนและนโยบาย
แห่งชาติฯ ท่ีสอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 

๓.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต*ิ 

(๑) เปา้หมาย/ตัวชีว้ัด  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   
(๒) กลยทุธ์การพัฒนา  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

* หน่วยงานปรับเค้าโครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับเค้าโครงของนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติฉบบัที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * - ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องด าเนินการทุกปีงบประมาณ โดยระบุการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ประจ าปี... 
      (ตามปีงบประมาณที่จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์) เทียบกับค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนปฏิบัติการด้าน...) เพื่อให ้
     สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี 

 ** - การคิดค่าสีใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐ เช่นเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดตามที่
         ระบุในหน้าที่ ๑๗ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราขการด้าน… ประจ าปี... 
ต่อเป้าหมายนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้* 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๕ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๓.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)  

๓.๓.๑ แผน    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เป้าหมาย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๒) ค่าเป้าหมาย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

 

 

๓.๓.๒ แผน    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เป้าหมาย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๒) ค่าเป้าหมาย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 

 

 

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

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๖ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

 

๓.๓.X แผน    (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

(๑) เป้าหมาย   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 (๒) ค่าเป้าหมาย  (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

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

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 

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

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิ................ 
 

      บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)** 
      บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)** 
      ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)** 
      ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)** 



๑๗ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ระบุการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายและเป้าหมายย่อยของ 
SDGs ที่สอดคล้อง พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ) 

๔. ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
๔.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs* 

 (๑) เป้าหมายที่ (Goal)       (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

 (๒) เป้าหมายย่อย (Target)   (โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯ ของหน่วยงาน)   

* ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ขอใหห้น่วยงานราชการ เลอืกเปา้หมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets) ที่สอดคลอ้งกับเปา้หมายของแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ตามที่ระบุไวใ้นแผนปฏิบัติการด้าน...  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงาน 

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

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

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

๕. ปัญหาและอุปสรรค  

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
(สรุปภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผน) 

๖. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ  

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

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

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

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

(ระบุแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการให้สนองตอบต่อภารกิจของหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น) 



๑๘ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

หลักการค านวณผลเป็นฐาน ๑๐๐  

 
ตัวอย่าง 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)”  

*** ไม่ต้องระบุส่วนนี้ในรายงานผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน *** 

 

การค านวณค่าเป้าหมายทีเ่ป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอ้ยละ” 

ตัวอย่าง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็น ๕๐๐ ล้านบาท
โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปีฐาน (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                     



๑๙ 

 

หมายเหตุ : ๑. ตามนัยของมติครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ระบุให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและ
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย โดยการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงานของหน่วยงานสามารถส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดั บที่ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับหน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อยเพื่อความ
สะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ เข้าระบบ eMENSCR 

๓.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... มีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโดยเทียบเคียงค่าเป้าหมายใน
ห้วงระยะเวลา ๕ ปีแรก ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อาจมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

การค านวณค่าเป้าหมายทีเ่ป็น “อัตราการขยายตัว...ร้อยละ...ตอ่ป”ี 

ตัวอย่าง อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ปัจจุบันการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่อยู่ที่ 
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 ของ
ค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)”  
*** รายละเอียดในรายงานผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานระบุไว้ในแผนปฏิบตัิการด้าน...ของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใหห้น่วยงานของรัฐผลสัมฤทธิใ์ห้สอดคล้องกบัรายละเอียดที่ไดร้ะบุไว้ในแผนฯ อย่างครบถ้วน *** 

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

๑๐ × ๑๘๐๐ = ๑๘๐ ล้านบาท                             
๑๐๐   

  ๑,๖๐๐ + ๑๘๐ = ๑,๖๕๐ ล้านบาท  
 

 
 


