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การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วง 5 ปีแรก
ในภาพรวมมีการพัฒนาดีขึ้น สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมทั้ง 6 มิติ 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น 

 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น  
- ในภาพรวมของปี 2565 มีจ านวนเป้าหมาย

ระดับประเด็น (Y2) ที่บรรลุผลลัพธ์ตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วง 5 ปีแรก (สีเขียว) 
เพิ่มขึ้นเป็น 12 เป้าหมาย จากจ านวน 10 
เป้าหมาย ในปี 2564 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20) และ
จากจ านวน 6 เป้าหมาย ในปี 2562 (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 100)  

- มี 2 เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่มีสถานะ
ปรั บตั ว ในทิ ศทางดี ขึ้ น แต่ ยั ง ต่ า ก ว่าค่ า
เป้าหมาย (สีเหลือง)  

- เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่อยู่ในสถานะมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) และระดับวิกฤตในการ
บรรลุเป้าหมาย (สีแดง) ยังคงมีจ านวน 5 และ 10 เป้าหมาย ตามล าดับ เท่ากับในปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นประเด็นที่มี
สถานะเท่าเดิมจากปี 2564 จ านวน 11 เป้าหมาย  และเป็นประเด็นที่มีสถานะปรับตัวลดลงมาเป็นสีส้ม หรือสี
แดง จ านวน 4 เป้าหมาย 
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ในส่วนของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
- ปี 2565 มีจ านวนเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย (Y1) ที่บรรลุผลลัพธ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วง 5 ปี
แ รก  (สี เ ขี ยว )  เพิ่ มขึ้ น เป็ น  57 
เป้าหมาย จากจ านวน 38 เป้าหมาย 
ในปี 2564 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50) และ
จากจ านวน  22 เป้าหมาย ในปี 2562 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 159)  

- มี 5 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่มีสถานะปรับตัวในทิศทางดีขึ้นแต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  

- เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ที่มีสถานะดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) มีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 33 
เป้าหมาย จากจ านวน 27 เป้าหมาย ในปี 2564 ซ่ึงเป็นประเด็นเดิมจากปี 2564 จ านวน 23 เป้าหมาย และเป็น
ประเด็นที่มีสถานะปรับตัวลดลงมาเป็นสีแดง จ านวน 10 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีจ านวนน้อยกว่าของปี 
2562 ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ในช่วงปีแรกของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
การขับเคล่ือนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงปี 2565 และในห้วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถสรุปปัญหา/ประเด็น
ท้าทายและข้อเสนอแนะ จ าแนกตามข้ันตอนของหลักการ PDCA ได้ ดังน้ี 
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การวางแผน (Plan) 
ประเด็นท้าทาย  

ช่วงที่ผ่านมาเป็นห้วง 5 ปีแรกของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยปี 2561 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
แผนระดับที่  2 ท าหน้าที่ถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ
แผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ1 และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ทุกแผนเป็นแผนระดับชาติ ที่
ทุกหน่วยงานของรัฐต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังมีความท้าทายในส่วนของความเข้าใจของหน่วยงานเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 อาทิ ความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงาน
หน่วยงานนึง ส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ ความเข้าใจของการด าเนินงานท่ีควรต้อง
มุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังด าเนินงานเพ่ือตอบ 
“ตัวช้ีวัด”       
ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 
2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับ
อย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซ่ึงทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง “เป้าหมาย” การพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการท างานร่วมกัน ส าหรับ
วางแผนจัดท าแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การด าเนินงานท่ี “พุ่งเป้า” การพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ โดย
ตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
เท่านั้น  

การปฏิบัติ (Do) 
    แผนระดับที่ 3 

ประเด็นท้าทายของแผนระดับที่ 3 
แผนระดับที่ 3 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… โดยปัจจุบัน แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐได้มีการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR มีจ านวนรวม 908 แผน จ าแนกเป็น แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ านวน 116 แผน แผนปฏิบัติราชการ
รายปี จ านวน 726 และแผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 66 แผน ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนระดับที่ 3 ในระบบ 
eMENSCR พบว่า บางหน่วยงานยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่หน่วยงานไม่ได้มีการ
จัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้าระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี ในส่วน

                                                           
1 แผนการปฏิรูปด าเนินการเสร็จสิ้นตามห้วงระยะเวลาแผน 5 ปีแล้วเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัติการด้าน... มีจ านวนค่อนข้างมาก และมีความซ้ าซ้อนกันของประเด็นการพัฒนาระหว่าง
แผนปฏิบัติการด้าน... โดยในปี 2565 ส านักงานฯ ได้มีการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติการด้าน...ที่จัดท าโดย
ไม่มีกฎหมายรองรับจ านวนมากถึง 16 แผน จากทั้งหมดที่หน่วยงานส่งมาให้ส านักงานฯ พิจารณา รวม
จ านวน 25 แผน หรือเทียบเท่าเป็นเป็นร้อยละ 64 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนของการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน....โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากน้ี แผนปฏิบัติการด้าน.... 
หลายแผนขาดการก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มี
รายละเอียดที่ชัดเจน ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ต้องเป็นแผนเชิงปฏิบัติ      
ข้อเสนอแนะของแผนระดับที่ 3 

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ซ่ึงต้องมีลักษณะเป็นแผน
ในเชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยเน้ือหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
สามารถศึกษาท าความเข้าใจผ่านคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ใน
ส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม 2565) ที่ สศช. ได้จัดท า
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/ ทั้งน้ี ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ2 เป็นแผนระดับที่ 3 หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า 1 กระทรวงข้ึนไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังน้ัน สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพ่ือมีการจัดท าแผนเท่าที่จ าเป็น โดยพิจารณาจาก (๑) สถานการณ์บรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่อยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมในประเด็นย่อย (๒) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (๓) เรื่อง
ประเด็นร้อนแรงในปัจจุบัน และ/หรือ (๔)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

        
  

                                                           
2 แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน 
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 โครงการ/การด าเนินงาน  
 ประเด็นท้าทายของโครงการ/การด าเนินงาน 

• โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ยังพบประเด็นท้าทายที่ส าคัญทั้งในส่วนของ 
การเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจยังไม่ครอบคลุมกับภารกิจ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยจากการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า จาก
ข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด 2,619 โครงการ เป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ถึง 280 โครงการ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มี
การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมถึงพบว่า มีหน่วยงานที่เลือก
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะในเป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณเท่านั้น และมีหน่วยงานที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในเป้าหมายนั้น ๆ ทั้งหมด ซ่ึงท าให้การเลือกความเกี่ยวข้องไม่
ครอบคลุมภารกิจที่แท้จริงของหน่วยงาน รวมถึงประเด็นท้าทายในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ของ
หน่วยงานของรัฐที่ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลายเกณฑ์ การให้คะแนน อาทิ เกณฑ์ที่ 3 
โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) และ
เกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากน้ี ในการจัดท าโครงการฯ อาจยังไม่ได้มีการประสานบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ส่งผลให้การเลือกความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ขาด
ความครอบคลุม รวมทั้งการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงต่างคนต่างท าแต่ภารกิจของตนเองโดย
ไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะของโครงการ/การด าเนินงาน 
ดังน้ัน การด าเนินการในระยะต่อไปเพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้
ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมขับเคล่ือน
การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะในเป้าหมายที่
หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐควรให้ความส าคัญใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อ
ขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
การมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

Check 
ประเด็นท้าทาย  

• จากข้อมูลในระบบ eMENSCR ณ เดือนธันวาคม 2565 มีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จ านวนรวม 201,379 
โครงการ ซ่ึงหากเทียบกับรายการโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ของแต่ละหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ พบว่า ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานส่วนหนึ่งที่ไม่มีการ
น าเข้าในระบบ eMENSCR  อีกทั้ง หน่วยงานส่วนหน่ึงมอบหมายให้กองใดกองหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานทั้งหมดของหน่วยงานในระบบ ในส่วนของข้อมูลแผนระดับที่ 3 ใน
ระบบ eMENSCR มีจ านวนรวม 908 แผน จ าแนกเป็น แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ านวน 116 แผน จาก
จ านวนรวม 225 แผน (ค านวณจาก 20 แผนระดับกระทรวง และ 205 แผนระดับกรม ต่อ 5 ปี โดยนับรวม
กรณีที่มีการปรับปรุงแผนด้วย) แผนปฏิบัติราชการรายปี จ านวน 726 แผน จากจ านวนรวม 900 แผน ใน 5 
ปี (ค านวณจาก 20 แผนระดับกระทรวง และ 205 แผนระดับกรมต่อปี) และแผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 66 
แผน รวมถึงรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผน มีจ านวน 525 รายงาน ซ่ึง
สะท้อนว่ายังมีข้อมูลแผนระดับที่ 3 ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR ส่งผลให้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและ
ครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ  

• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนด
ประเด็นการตรวจติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในปี 2565 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 2 ประเด็น ซ่ึง
สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤติ (สีแดง) หากแต่ยังคงมี
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ หรือระดับเส่ียง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะ
ปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้าอ่ืน ที่ต้องให้ความส าคัญในเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการด้วยเช่น 

ข้อเสนอแนะ 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่
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ก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จะต้องมอบหมายให้กอง
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในส่วนของแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ เป็นเจ้าของแผนต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR เม่ือ
ประกาศใช้แล้ว พร้อมทั้งจัดท าและน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 eMENSCR เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) 
เป็นข้อมูลหลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะ
ปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็น
เครื่องมือกลางในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้อง
มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่ สศช. ได้เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาสผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/json/ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ที่ทุกหน่วยงานของรัฐได้น าเข้าในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ทั้งแบบรวมโครงการ/การด าเนินงานทั้งหมด และแบบจ าแนกตาม 140 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่
การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

Act 
ประเด็นท้าทาย   

• การมีข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยการขาดข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน และการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยในการจัดท าแผน (PLAN) ยัง
ขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูลประกอบการก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สะท้อนจากในการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ที่มีข้อจ ากัดอันเน่ืองจากขาดข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
ครอบคลุม ในส่วนของการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ (DO) พบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
อ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลและความ

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ส่่วนท้่� 3 ประเด็็นท้้าท้าย
และการด็ำาเนินการในระยะต่่อไป
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จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี การติดตามสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ยังมี
ข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• การด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อาจ
ยังไม่เกิดประสิทธิผลผลได้เท่าที่ควร 
โดยการสร้างความตระหนักรู้ผ่านการ
จัดท าคู่มือการจัดท าโครงฯ จัดการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มีข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวน 1,026 โครงการ จากทั้งหมด 
2,619 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 39.18) 
แม้จะเพ่ิมขึ้นจากการจัดท าโครงการฯ 
ในปี 2563 และ 2564 แต่ยังคงไม่ถึง
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวนข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ยังคงมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลายเกณฑ์การให้คะแนน อาทิ เกณฑ์ที่ 3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) และเกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวช้ีวัดที่
สามารถสะ ท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสะท้อนว่า 
หน่วยงานของรัฐยังมีความเข้าใจไม่มากพอในหลักการจัดท าโครงการที่ ส่งผลต่อเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ)   

ข้อเสนอแนะ 
• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทีม่ีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเช่ือถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งานและมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
น าเข้าชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D  
ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยสมารถเข้าถึงได้ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการ
จัดท าหรือปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 เร่ือง แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง
การจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานของตอนเองต่อไปได้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานฯ ขอปรับ จากค าว่า “โครงการส าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

ก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จะต้องมอบหมายให้กอง
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในส่วนของแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ เป็นเจ้าของแผนต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR เม่ือ
ประกาศใช้แล้ว พร้อมทั้งจัดท าและน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 eMENSCR เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) 
เป็นข้อมูลหลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะ
ปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็น
เคร่ืองมือกลางในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้อง
มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่ สศช. ได้เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาสผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/json/ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ที่ทุกหน่วยงานของรัฐได้น าเข้าในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ทั้งแบบรวมโครงการ/การด าเนินงานทั้งหมด และแบบจ าแนกตาม 140 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่
การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

Act 
ประเด็นท้าทาย   

• การมีข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยการขาดข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน และการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยในการจัดท าแผน (PLAN) ยัง
ขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูลประกอบการก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สะท้อนจากในการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ที่มีข้อจ ากัดอันเน่ืองจากขาดข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
ครอบคลุม ในส่วนของการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ (DO) พบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
อ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลและความ
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หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานฯ ขอปรับ จากค าว่า “โครงการส าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี การติดตามสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ยังมี
ข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• การด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อาจ
ยังไม่เกิดประสิทธิผลผลได้เท่าที่ควร 
โดยการสร้างความตระหนักรู้ผ่านการ
จัดท าคู่มือการจัดท าโครงฯ จัดการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มีข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวน 1,026 โครงการ จากทั้งหมด 
2,619 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 39.18) 
แม้จะเพ่ิมขึ้นจากการจัดท าโครงการฯ 
ในปี 2563 และ 2564 แต่ยังคงไม่ถึง
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวนข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ยังคงมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลายเกณฑ์การให้คะแนน อาทิ เกณฑ์ที่ 3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) และเกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวช้ีวัดที่
สามารถสะ ท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสะท้อนว่า 
หน่วยงานของรัฐยังมีความเข้าใจไม่มากพอในหลักการจัดท าโครงการที่ ส่งผลต่อเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ)   

ข้อเสนอแนะ 
• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทีม่ีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเช่ือถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งานและมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
น าเข้าชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D  
ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยสมารถเข้าถึงได้ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการ
จัดท าหรือปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 เร่ือง แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง
การจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานของตอนเองต่อไปได้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  
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