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แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 1   บทน า 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานจ านวน  
4 ประการ ได้แก่ (1) การใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพเป็นกรอบแนวทาง เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างานที่เป็น
ระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (2) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในทุกกระบวนการของวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (3) การผสมผสานกลไกในหลากหลายมิติ ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไก 
ในเชิงพ้ืนที่ (4) การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยหลักการทั้ง 4 ประการนี้ถูกน ามาใช้ใน
การก าหนดทั้งกลไกและกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ประสานสอดรับกัน 

ในส่วนของกลไกการขับเคลื่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ก าหนดให้มีกลไกการบูรณาการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการผ่านการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐและสร้าง 
ความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยกลไกการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะท าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 13 คู่ขนานไปกับกลไกตามภารกิจของหน่วยงานในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการผนวกประเด็นการพัฒนาฯ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เข้ากับการพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ส าหรับ
กระบวนการในการติดตามประเมินผลประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 ส่วนที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ การติดตาม
ความก้าวหน้า การประเมินผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผลกระทบ โดยครอบคลุมทั้งการติดตามประเมินผล  
ในระดับแผนงานโครงการ และการติดตามประเมินผลในภาพรวมของหมุดหมายและเป้าหมายหลักของแผน  
ทั้งนี้ ภาคีการพัฒนาภายนอกจะต้องได้รับการสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในขั้นตอนของการขับเคลื่อนแผน 
สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
สู่การปฏิบัติแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือขยายความแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติตามท่ีปรากฎในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 ให้มีความชัดเจน สามารถน าไปสู่การแปลงแผนที่เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเพ่ิมเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติของการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล ซึ่งด าเนินการผ่าน
กลไกต่าง ๆ ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพ้ืนที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม เพ่ือผลักดันให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เกิดขึ้น
จริงในทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคม 
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 สู่การปฏิบัติ 

 

2   แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านกลไกต่าง ๆ  

2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

เป็นกลไกการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยท าหน้าที่
เป็นกลไกระดับนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคีการพัฒนา
ในการขับเคลื่อนหมุดหมายต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จัดตั้งขึ้น
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 มีจ านวนทั้งสิ้น 5 คณะ ซึ่งรับผิดชอบ 
การขับเคลื่อนหมุดหมายต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ดังนี้ 
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คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หมุดหมายที่รับผิดชอบ 

คณะที่ 1  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตร 
แปรรูปมูลค่าสูง 

 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ 
ความยั่งยืน 

 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

คณะที่ 2  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง 

โลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ

อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

คณะที่ 3  หมุดหมายที่  7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง  
มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้

 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 

 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

คณะที่ 4  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ ยงและผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คณะที่ 5  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ  
การด าเนินงานดังนี้  

2.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่ละประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคี 
การพัฒนาต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
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1) ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2) กรรมการ มีจ านวนไม่เกิน 13 ท่าน ประกอบด้วย 

2.1) หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

2.2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ  

2.3) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

3) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

4) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ให้ สศช. ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

2.1.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

1) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

2) อ านวยการ สั่งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่
ก าหนดไว้ 

3) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการพัฒนา และการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ตามความจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.1.3 บทบาทของ สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ  

ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สศช.  
มีบทบาทดังนี้ 

1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ  

2) จัดท าข้อเสนอการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบและสั่งการ 
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3) เชื่อมประสานการด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะต่าง ๆ และ
ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กับคณะกรรมการระดับชาติอ่ืน ๆ และหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนา เพ่ือให้ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป็นไปอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

4) ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหมุดหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ลงสู่พ้ืนที่ตั้งแต่ระดับ
ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ลงสู่ระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพ่ือขอรับนโยบาย ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะส าหรับน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน 
รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  13 ต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้ เกิด 
การมีส่วนร่วม 

แผนภาพที่ 2 การด าเนินงานของกลไกบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

2.2 กลไกการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแผนระดับที่ 2 มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบแนวทางส าหรับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ในการ
ก าหนดวิธีการด าเนินงานตามภารกิจให้มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่ แผนระดับที่ 3 
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ประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
มีกรอบระยะเวลาจัดท าเป็นราย 5 ปี และรายปี (2) แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิง
ประเด็นที่จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน มีการบูรณาการมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป และ
ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และ (3) แผนอ่ืน ๆ เป็นแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ 

ในการจัดท าแผนระดับที่  3  หน่วยงานของรัฐที่ มีอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์ 
การพัฒนาต่าง ๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ต้องถ่ายระดับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยการระบุ
เป้าหมายระดับหมุดหมายที่แผนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย อธิบายบทบาท 
ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมถึ งบรรจุโครงการ/ 
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม และสามารถส่งผลตอการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  หน่วยงาน 
ต้องน าเข้าข้อมูลของแผนระดับที่ 3 ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน  
30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ รวมทั้งน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันให้โครงการและการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สศช. ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
จะหารือกับส านักงบประมาณเพ่ือผนวกประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้อง
มุ่งเน้นในแต่ละปี เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานบูรณาการ 

2.3 กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนผ่านภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนา
จากประเทศสู่ชุมชนและจากชุมชนสู่ประเทศ ด้วย 2 กลไกการขับเคลื่อนส าคัญ ได้แก่  
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพ้ืนที่ และ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แบบบูรณาการในระดับต าบล โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

2.3.1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ผ่านการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของรัฐในระดับ
พื้นที่ 

หนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติ คือ  
การขับเคลื่อนผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งจัดท าโดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ผนวกกับการถ่ายระดับของนโยบายและแผน
ระดับประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
พื้นที่ โดยแผนในระดับพ้ืนที่ รวมถึงการจัดท าโครงการและการด าเนินงาน ตลอดจน 
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การติดตามและประเมินผล ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในระดับพ้ืนที่ที่ ได้รับ ความเห็นชอบในที่ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  

ในขณะเดียวกัน แผนทุกระดับต้องผ่านการบูรณาการและประสานแผนให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ตามขั้นตอนและวิธีการในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและ
ต าบล พ.ศ. 2562 รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

นอกจากนี้  สศช. มีหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับภาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
และเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึง 
การสนับสนุน ประสานงาน และให้ค าแนะน ากับกลไก หน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่ทุกระดับ ในการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่  
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แผนภาพที่ 3 การจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

 

 

 

 



-9- 
 

2.3.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 แบบบูรณาการในระดับต าบล 

ต าบลถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นระดับการพัฒนา 
ที่ใกล้ชิดชุมชน และประกอบด้วยกลไกการท างานของหลายภาคส่วน ได้แก่ กลไก 
การปกครองท้องที่ อาทิ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด อ าเภอ  
และต าบล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และมีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง  
กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล 
กลไกองค์กรภาคประชาชน อาทิ สภาองค์กรชุมชนต าบล และกลไกองค์กรในต าบล 
อ่ืน ๆ อาทิ โรงเรียน และศาสนสถาน ดังนั้น การแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปสู่ 
การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่จึงมุ่งขับเคลื่อนตั้งแต่ในระดับต าบล โดยมุ่งขับเคลื่อนในประเด็น
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของพ้ืนที่  ผ่านการสร้างเครือข่ายระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยงการท างานของภาคี 
ที่หลากหลาย ตามหลักการประสานก าลังของ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” โดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 

1) การน าประเด็นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 ที่สอดคล้องกับศักยภาพ  
ความต้องการ และวิสัยทัศน์ของต าบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ โดย
ประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่สามารถน ามาขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่
ได้ ครอบคลุม ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 
บนฐานของความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม อาทิ การยกระดับผลิตภาพ
และเพ่ิมมูลค่าของภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนา
ระบบตลาดคาร์บอนและสร้างรายได้จากการกักเก็บคาร์บอนในป่า มิติด้านสังคม อาทิ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ และการมุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและถ่ายทอดภูมิปัญญาและ| 
องค์ความรู้ และมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการ
ขยะ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า การประยุกต์ใช้รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพ้ืนที่ และ 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรับมือและปรับตัวต่อภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หลักการส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็น 
การพัฒนาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ลงสู่ต าบล คือการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
มากกว่าการเป็นเพียงพื้นที่ปฏิบัติการ ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาที่ขับเคลื่อนจึงต้อง
เกิดจากปัญหา ความต้องการ และศักยภาพที่แท้จริงของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในระดับต าบล 

2) การสร้างเครือข่ายระดับต าบลเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13  
โดยสนับสนุนและเชื่อมประสานให้เกิดห่วงโซ่การพัฒนาของเครือข่ายทั้งภายในและ
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ภายนอกพื้นที่ ระหว่าง ภาคีชุมชน ได้แก่ คน ชุมชน และองค์กรภาคประชาชน 
ในพ้ืนที่ ภาคีท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เทศบาล ภาคีท้องที่ ได้แก่ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวข้อง 
ในประเด็นการพัฒนาที่มุ่งขับเคลื่อน และ ภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ อาทิ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรระหว่างประเทศ และศาสนสถาน ที่ท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีบูรณาการ บริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ และหนุนเสริม
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยที่บทบาทผู้น าของเครือข่ายระดับต าบลจะสลับสับเปลี่ยน
ไปตามศักยภาพและทรัพยากรของภาคีเครือข่ายในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
ที่ขับเคลื่อน แต่จะมีหน่วยงาน/กลุ่มคนที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานข้อมูล ให้ค าปรึกษา 
และเชื่อมโยงทุกกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในต าบลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่ งหน่วยงาน/กลุ่มคนดังกล่าว สามารถใช้กลไกที่มีอยู่แล้ วในปัจจุบัน อาทิ 
คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล และสถาบันการศึกษาในพื้นที ่

โดยแนวทางการสนับสนุนและเชื่อมประสานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก อาทิ 
การออกแบบแรงจูงใจที่เหมาะสมให้แก่ภาคีการพัฒนา ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในเครือข่ายและร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ข้อมูลในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องว่างการพัฒนาที่ตรงกัน การสร้างพ้ืนที่กลาง 
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพหรือพ้ืนที่เสมือนจริง (แพลทฟอร์มออนไลน์) 
เพ่ือให้ภาคีการพัฒนาได้มีโอกาสร่วมเจรจาและปรึกษาหารือทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
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แผนภาพที่ 4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในระดับต าบล 

 
 

2.4 กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

การสนับสนุนบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาและการส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป มีดังนี้ 

2.4.1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสาระส าคัญของแผน รวมถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และ
เกื้อหนุนระหว่างหมุดหมายต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
ร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ
ประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้ 

1) ภาคเอกชน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ 
โดยน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ไปพิจารณาประกอบ
แนวคิดการด าเนินกิจการและแผนลงทุนทางธุรกิจ อาทิ แนวคิดการพัฒนาองค์กร
ยั่งยืนที่มุ่งเน้นดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และก ากับดูแลอย่างมีธรรมภิบาล 
การลงทุนในภาคการผลิตและบริการเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และ
ด าเนินการในกิจกรรมการพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้ งส่ ง เสริมให้
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลาง
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กระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่ 

2) สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 
น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติและ 
ทุกหมุดหมาย รวมถึงผลักดันให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ 
การอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ เข้าร่วมในเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่มากขึ้น โดยเน้น 
การถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิควิชาการและเป็นพ่ีเลี้ยงเชิงกระบวนการแก่เครือข่าย 
พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในพ้ืนที่ 

3) ภาคประชาสังคม เปิดช่องทางและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสร่วมแสดง
ความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพ้ืนที่ รวมถึงใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของกฎระเบียบ  
ความคล่องตัวของการท างาน และความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ของ 
ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

4) ประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 13 และส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิควิชาการที่ช่วยหนุนเสริม 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

2.4.2 การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน เรียบง่าย และให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับ 
การสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความเห็น
ของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผน และจัดท ารายงานและพัฒนา
ฐานข้อมูลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย 

 3   แนวทางการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลของการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นหนึ่งในกระบวนการภายใต้
วงจรการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในแผน นอกจากนี้ การให้ความส าคัญกับความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง  ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการติดตามประเมินผล ถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้รับ 
การยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยแนวทางของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
มีดังนี ้
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3.1 การติดตามประเมินผลโดยกลไกของภาครัฐ 

3.1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแนวทางการติดตาม 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งก าหนดให้ต้องมีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการด าเนินการ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานผลจากกลไกต่าง ๆ ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ  
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้ 

1) หน่วยงานของรัฐ ในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการแปลงแผนระดับต่าง ๆ ไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องน าเข้าข้อมูลการด าเนินงานและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ทั้งการรายงานในระดับโครงการ/การ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนหรือโครงการ/งานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องจัดท าตัวชี้วัดและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด เ พ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยตัวชี้วัดที่จัดท าข้ึนต้องสอดรับกับตัวชี้วัด
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนระดับชาติอ่ืน ๆ  

2) ผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม มีหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 โดย
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในขอบเขต
ของอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และน าไปสู่การบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจราชการในระบบ 
eMENSCR 

3) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบและประเมินผลระดับชาติ ในการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานภาครัฐ
ตามภารกิจหรือนโยบายส าคัญเร่งด่วน และความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
ของประเทศ ในลักษณะการป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้าง และให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานของรัฐ โดยมี
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.) 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ ากระทรวง (ค.ต.ป. 
กระทรวง) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด  
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(อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด) ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกลุ่มกระทรวง 
กระทรวง และกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ค.ต.ป. มีบทบาทในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบ และก าหนด
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลประจ าปี โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. 
กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลประจ าปีตามที่  
ค.ต.ป. ก าหนด และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลในระบบ eMENSCR 

4) คณะกรรมการระดับชาติ เป็นกลไกหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ ต้องด าเนินการให้มีการจัดท า
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ก ารด า เนินงานของแผนปฏิบัติการด้าน. . .  ที่อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบ และน าเขา้ข้อมูลในระบบ eMENSCR 

5) ส านักงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการจัดท าและบริหาร
งบประมาณของแผ่นดิน มีบทบาทส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ข้อมูล
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยงานจากระบบ eMENSCR เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

3.1.2 การติดตามประเมินผลโดย สศช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
รวมทั้งเป็นหน่วยงานทีป่ฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่จะจัดตั้งขึ้น และเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  สศช. จะด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงลึก เป็นการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ  
โดยการคัดเลือกโครงการ/มาตรการที่มีความส าคัญสูงต่อการขับเคลื่อนหมุดหมาย
ต่าง ๆ และด าเนินการติดตามประเมินผลใน 2 ส่วน ดังนี้  

1.1) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน ทั้งความ
สอดคล้องของการด าเนินงานกับวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาของ
โครงการ/มาตรการ รวมถึงความส าเร็จในการบรรลุผลตาม เป้าหมาย ผลผลิต 
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และผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

1.2) ประเมินผลกระทบจากการด าเนินงาน ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม  
ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยอาจเป็นการประเมินผลกระทบที่ เกิดในระดับมหภาค ระดับพ้ืนที่  
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

2) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ในภาพรวม โดยรวบรวมและประมวลข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลผ่านระบบ 
eMENSCR และข้อมูลจากการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพ่ือใช้ใน
การประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการบรรลุเป้าหมายของ
แผนฯ 13 รวมถึงความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ 13 ต่อการบรรลุ
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  และจัดท า เป็น รายงานผลการด า เนินงาน 
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ  
เพ่ือสนับสนุนให้ภาคีภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลต่อไป 

3.2 การติดตามประเมินผลจากภาคีภายนอก  

เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สศช. เป็นไปอย่างมี 
ส่วนร่วม สศช. จะประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและสนับสนุน 
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

3.2.1 การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลาง  ซึ่งเป็นองค์กรที่ ได้รับการคัดเลือกว่า มี 
ความเชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงาน อาทิ 
สถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยองค์กรกลางจะมีบทบาทในการประเมินผล
การด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเที่ยงตรงและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึง 
การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและน่าเชื่อถือ  
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล พร้อมทั้ง 
ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

3.2.2 การติดตามประเมินผลโดยภาคีการพัฒนา อาทิ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรภาคประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ 
ผลการประเมินที่สะท้อนความคิดเห็นและมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย รวมถึง
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ 
การพัฒนาการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วน 
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3.2.3 การติดตามประเมินผลโดยสาธารณชน โดยการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบ ข้อมูลผลกระทบ หรือแจ้งขอรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ รวมถึงจัดให้มีเวทีที่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถ
แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ได้อย่างเปิดเผย 

แผนภาพที่ 5 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

 
 


