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รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2565 เป็นรายงานประจ าปี ฉบับที่ 4 ที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท าขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการ
ฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
การด าเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเด็นท้าทายของการ
ด าเน ินงาน ในห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแผนระดับที่ 3 และการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานในห้วง 5 ปีต ่อไปของทุกภาคส่วนที่
เกี ่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป 

ในการจัดท ารายงานฯ ส านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : eMENSCR) โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
จนถึงปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมติจากผู้บริหารตาม
สายการบังคับบัญชา (M7) ประกอบด้วย โครงการ/การด าเนินงาน  ณ เดือนตุลาคม 2565 จ านวน 177,796 
โครงการ ร่วมกับข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีชี ้วัดที ่จัดท าขึ ้นจากหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal 
Relationships : XYZ) โดยตัวชี้วัดที่ใช้ “ชี้” และ “วัด” สถานการณ์การด าเนินงานตามเป้าหมายนั้น มีการ
ประยุกต์ใช้จากทั้งระดับประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของประเทศ และระดับสากล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียงกับ
นานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลดังกล่าวหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ รวมทั้งข้อมูลบางชุดยกเลิกการจัดท า ขณะที่
ข้อมูลบางชุดไม่ได้จัดท าทุกปี ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ XYZ ในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุ
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอในการด าเนินการในระยะต่อไป  
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กำรประเมินผลกำรพฒันำตำมยทุธศำสตรช์ำติ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 6 มิติ พ.ศ. 2565 พบว่า ความอยู่ดีมีสุขของ
ประเทศไทย และความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีพัฒนาการที่ลดลง ทั้งในระดับนานาประเทศ 
และระดับภายในประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ส่งผลให้ประชาชนไทย 
มีความสุขลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ความอยู่ดีมีส ุขของนานาประเทศที ่ลดลง 
ทั่วโลก ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การกระจายรายได้ของประเทศไทยมีการ
พัฒนาที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้การพัฒนา
และยกระดับประเทศด้านความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจมีความท้าทายเ พ่ิม 
มากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดี ในมิติของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมลดลง สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่ 0.6411 ใน พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีการปรับตัวลดลงจาก 0.6466 ใน พ.ศ. 2563 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมไทยในภาพรวม
มีการพัฒนาค่อนข้างคงที่ โดยความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะหดตัวลงเล็กน้อย 
ในปีสุดท้ายของห้วงปี จากสถานการณ์ด้านสิทธิส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเข้าถึง
การศึกษาขั้นสูงที่ถดถอย ขณะที่สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ตลอดมา มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศไทยลดลง โดยสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
พ.ศ. 2565 อยู่ในอันดับที่ 108 ขยับลงมาจากอันดับที่ 78 จากทั้งหมด 180  จาก พ.ศ. 2563 ขณะที่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย และ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐในภาพรวมของมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้เอ้ือต่อการต่อการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงระบบราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การมีเสถียรภาพและวินัยการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสถานการณ์ในปี 2565 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างคงที่ โดยเป็นผลกระทบมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น
จากการด าเนินมาตรการเยียวยาประชาชนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม และเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากการ
ด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
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กำรประเมินผลกำรพฒันำรำยยุทธศำสตรช์ำติ ทัง้ 6 ด้ำน พบว่า  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประเทศไทย 
มีการพัฒนาด้านความม่ันคงค่อนข้างคงที่ จากปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
หลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหาประโยชน์จากห้วง
อวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมีความขัดแย้ง 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก 
มีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พบว่า 
ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากปัจจัย
ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการคลังภาครัฐ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับประเทศไทยมีพ้ืนฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ในภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจช้า โดย พ.ศ. 2565 ภาพรวม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันลดลงเล็กน้อย จาก พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดลง โดยใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยในปี 2564 ความก้าวหน้าของคนใน
ภาพรวมมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีการปรับตัวลดลง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมทีล่งลด โดยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้าง
งาน และวิถีชีวิตของคนไทยเป็นจ านวนมาก ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยมีการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง  
พ.ศ. 2565 และ 2564 ผลการด าเนินการในภาพรวมดีขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐ ในภาพรวมมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น แเมื่อพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2564 – 2565 พบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างคงที่  
 

การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น ส่วนมากมีสถานะบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน 
พ.ศ. 2565 แล้ว (สีเขียว) จ านวน 12 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.43 ของเป้าหมายระดับประเด็น ซึ่งเป็น
เป้าหมายระดับประเด็นเดิมจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 8 เป้าหมาย และเป้าหมายระดับประเด็นใหม่ใน พ.ศ. 2565 
จ านวน 4 เ ป้าหมาย  โดยสถานะการบรรลุ
เป้าหมายประเด็น (Y2) ทั้ง 37 เป้าหมาย มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2564 
ที่มีการปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
เป็น เป้าหมายที่บรรลุ เป้าหมาย (สี เขียว) 
จ านวน 2 เป้าหมาย จากสถานการณ์บรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
(สีส้ม) เป็น เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) 
จ านวน 1 เป้าหมาย และจากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต (แดง) เป็น เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) จ านวน 1 
เป้าหมาย และพบว่าบางเป้าหมายระดับประเด็นมีการพัฒนาท่ีลดลง โดยปรับเปลี่ยนจากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ
เสี่ยง (สีส้ม) มาเป็น สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  (แดง) รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนจากเป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) มาเป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
(สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) นอกจากนี้ สถานะการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดใน พ.ศ. 2565 
(สีเหลือง) คิดเป็น 9 เป้าหมาย หรือร้อยละ 24.32 ของเป้าหมายระดับประเด็น ในขณะที่สถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง (สีส้ม) มีจ านวน 6 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.22 
ของเป้าหมายระดับประเด็น อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
(แดง) ของเป้าหมายระดับประเด็นใน พ.ศ. 2565 มีจ านวน 10 เป้าหมายประเด็น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.03 
ของเป้าหมายระดับประเด็น  
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ส าหรับการด าเนินการในระดับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) รวม 140 เป้าหมาย พบว่า ใน พ.ศ. 2565 
มีเป้าหมายที่ บรรลุตามที่ก าหนดไว้ (สีเขียว) จ านวน 57 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของเป้าหมายแผนย่อย
ทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจ านวน 19 เป้าหมาย จาก พ.ศ. 
2564 ที่มีจ านวน 38 เป้าหมาย ขณะที่เป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน 83 เป้าหมาย
ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่มี
สถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 
25 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ านวน 24 เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับ
วิกฤตที่มีสีแดง รวม 34 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 24.29 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งมากกว่าพ.ศ. 2564 
จ านวน 6 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้  
ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2564 และ 2565 พบว่า เป้าหมายที่บรรลุ
ตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว (สีเขียว) จาก 57 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีจ านวน 25 เป้าหมายแผน 
แม่ย่อย จาก 11 แผนแม่บทฯ ที่มีสถานการณ์ด าเนินพัฒนาในทิศทางท่ีดีขึ้น และยังมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
จ านวน 10 เป้าหมายย่อยที่มีการปรับค่าสถานะจากเดิมเป็นสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต  
(สีแดง) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ในห้วง 5 ปีแรกในภาพรวมมีการพัฒนา
ดีขึ้น  สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมทั้ง 6 
มิติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
และสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ยังคงมี
ประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข จ าแนกตามขั้นตอนของหลักการ PDCA  โดย P-Plan หน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนระดับที่ 2 ยังมีความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงานหน่วยงานนึง ส่งผลให้
การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ ความเข้าใจของการด าเนินงานที่ควรต้องมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์
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และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังด าเนินงานเพ่ือตอบ “ตัวชี้วัด” D-Do บางหน่วยงาน
ยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่หน่วยงานไม่ได้มีการจัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้า
ระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้าน.... หลายแผนขาดการ
ก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ต้องเป็นแผนเชิงปฏิบัติ  C-Check ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR  ส่งผลให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ อีกท้ังในส่วนของการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนดประเด็นการตรวจ
ติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ A-Act ข้อมูล
สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ในด้านต่าง ๆ การจัดท าแผน (PLAN) ยังขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูล
ประกอบการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการอ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อน 
ให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาประเทศ ยังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการในระยะต่อไป 

• หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับที่ 2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง
สอดคล้องกับอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง “เป้าหมาย” 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน ส าหรับวางแผนจัดท าแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การด าเนินงานท่ี “พุ่งเป้า” การพัฒนาประเทศอย่าง
บูรณาการ โดยตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศเท่านั้น  

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยเนื้อหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่  2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ1 เป็นแผนระดับที่ 3 หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

•• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย

                                                           
 

ส าหรับการด าเนินการในระดับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) รวม 140 เป้าหมาย พบว่า ใน พ.ศ. 2565 
มีเป้าหมายที่ บรรลุตามที่ก าหนดไว้ (สีเขียว) จ านวน 57 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของเป้าหมายแผนย่อย
ทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจ านวน 19 เป้าหมาย จาก พ.ศ. 
2564 ที่มีจ านวน 38 เป้าหมาย ขณะที่เป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน 83 เป้าหมาย
ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่มี
สถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 
25 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ านวน 24 เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับ
วิกฤตที่มีสีแดง รวม 34 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 24.29 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งมากกว่าพ.ศ. 2564 
จ านวน 6 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้  
ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2564 และ 2565 พบว่า เป้าหมายที่บรรลุ
ตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว (สีเขียว) จาก 57 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีจ านวน 25 เป้าหมายแผน 
แม่ย่อย จาก 11 แผนแม่บทฯ ที่มีสถานการณ์ด าเนินพัฒนาในทิศทางท่ีดีขึ้น และยังมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
จ านวน 10 เป้าหมายย่อยที่มีการปรับค่าสถานะจากเดิมเป็นสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต  
(สีแดง) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ในห้วง 5 ปีแรกในภาพรวมมีการพัฒนา
ดีขึ้น  สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมทั้ง 6 
มิติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
และสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ยังคงมี
ประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข จ าแนกตามขั้นตอนของหลักการ PDCA  โดย P-Plan หน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนระดับที่ 2 ยังมีความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงานหน่วยงานนึง ส่งผลให้
การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ ความเข้าใจของการด าเนินงานที่ควรต้องมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังด าเนินงานเพ่ือตอบ “ตัวชี้วัด” D-Do บางหน่วยงาน
ยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่หน่วยงานไม่ได้มีการจัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้า
ระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้าน.... หลายแผนขาดการ
ก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ต้องเป็นแผนเชิงปฏิบัติ  C-Check ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR  ส่งผลให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ อีกท้ังในส่วนของการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนดประเด็นการตรวจ
ติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ A-Act ข้อมูล
สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ในด้านต่าง ๆ การจัดท าแผน (PLAN) ยังขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูล
ประกอบการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการอ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อน 
ให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาประเทศ ยังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการในระยะต่อไป 

• หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับที่ 2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง
สอดคล้องกับอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง “เป้าหมาย” 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน ส าหรับวางแผนจัดท าแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การด าเนินงานท่ี “พุ่งเป้า” การพัฒนาประเทศอย่าง
บูรณาการ โดยตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศเท่านั้น  

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยเนื้อหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่  2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ1 เป็นแผนระดับที่ 3 หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

•• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย

                                                           
 

ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังนั้น สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพ่ือมีการจัดท าแผนเท่าท่ีจ าเป็น โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ทีอ่ยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเด็นย่อย (2) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (3) เรื่องประเด็นร้อนแรงใน
ปัจจุบัน และ/หรือ (4)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

• หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
และความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะใน
เป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐควรให้
ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ ์และการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็นข้อมูล
หลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี
มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะปรับตัวแย่ลงจาก
ปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

•• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่  สศช. ได้ เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถน าเข้า
ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D ซึ่งส านักงานฯ 
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ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเข้าถึง 
ได้ผ่านทาง ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนให้ทุกภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ของตอนเองต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  

 

ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังนั้น สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพ่ือมีการจัดท าแผนเท่าท่ีจ าเป็น โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ทีอ่ยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเด็นย่อย (2) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (3) เรื่องประเด็นร้อนแรงใน
ปัจจุบัน และ/หรือ (4)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

• หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
และความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะใน
เป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐควรให้
ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ ์และการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็นข้อมูล
หลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี
มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะปรับตัวแย่ลงจาก
ปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

•• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่  สศช. ได้ เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถน าเข้า
ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D ซึ่งส านักงานฯ 
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