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 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 1 

พ.ศ. 2565 เป็นปีสุดท้ายของห้วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  2 
พ.ศ. 2561-2580 ที่ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 3 
ธันวาคม 25601 ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนระดับที่ 2 และ 3 ตลอดจนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี4 
งบประมาณ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการ5 
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุกหน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ6 
มหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กร7 
อิสระหรือองค์กรอัยการ มีหน้าที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้8 
ประเทศไทยสามารถเป็น “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม 9 
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ10 
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 11 

ใน พ.ศ. 2565 ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ12 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติกับหน่วยงานเจ้าภาพในการ13 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมขับเคลื่อนการ14 
ด าเนินงานตามหลักการวงจรบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง15 
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ16 
ควบคุมและบริหารจัดการการท างานให้เป็นระบบแบบองค์รวม น าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานอย่าง17 
ต่อเนื่องได้ในทุกระดับ เพ่ือการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ตาม18 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  19 

 20 

หลักการ PDCA ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  21 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพื่อเน้นย้ าความส าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด าเนินงาน 22 
เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีมติเมื ่อวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ23 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ บนหลักการ 24 
PDCA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 25 

Plan-มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนให้สอดคล้องและบูรณา26 

การกัน เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  27 

                                                           
1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่

การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน
... เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เร่ืองการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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Do- หน่วยงานของรัฐลงมือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที ่ 2 ผ่านแผนระดับที่ 3 และ 1 

การด าเนินงาน/โครงการที่มีการจัดท าโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ มีข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการจากแหล่งต่าง ๆ 2 

อาทิ สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลวิจัย  3 

Check- กลไกและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใน4 

ทุกระดับ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม และ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ท างาน5 

ร่วมกันอย่างบูรณาการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน /โครงการ ว่าสามารถเป็นไป 6 

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับท่ี 2 หรือไม่ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  7 

(Electronics Monitoring and Evaluation System for National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  8 

Act- กลไกและภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน ในกรณี9 

ที่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้ง 3 ระดับ ตลอดจนปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้มี 10 

ความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง 11 

เป็นรูปธรรมต่อไป 12 

 13 

โดยมีผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญของแต่ละขั้นตอน สรุปได้ ดังนี้ 14 

1. การวางแผน (Plan) 15 

การวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยใน พ.ศ. 2565  16 
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศใช้ในพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น 17 
แผนระดับที่ 1 ที่เป็นกรอบการพัฒนาในการถ่ายระดับไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้18 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน19 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย  1 
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  2 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ2 แผนพัฒนา3 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 2 นั้น 4 
เป็นแผนระดับชาติที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องใช้เป็นกรอบในร่วมการด าเนินการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ  5 
โดยที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ ให้หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง  6 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 7 
อย่างแท้จริง เพ่ือสามารถแปลงยุทธศาสตร์และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป  8 

พ.ศ. 2565 ส านักงานฯ ได้ด าเนินการเชื่อมโยงเป้าหมายย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   9 
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการให้สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาของ10 
แผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน11 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกับเป้าหมายการ12 
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือใช้เป็นกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน13 
ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบต่อไป  14 

2. การปฏิบัติ (Do)  15 

การปฏิบัติ (Do) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการน าแผนที่มีอยู่มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ 16 
ตามที่ก าหนดไว้ โดยการปฏิบัติต้องมีความชัดเจนและมุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ส าเร็จ 17 
ตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพของยุทธศาสตร์ชาติ  18 
จะหมายถึงการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผน โดยสรุป 19 
การด าเนินการที่ส าคัญในส่วนของการปฏิบัติของ พ.ศ. 2565 ได ้ดังนี้ 20 

• แผนระดับท่ี 3  21 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดท าแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ22 
การด้าน... ตามคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติ23 
การด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม 2565) ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าและเผยแพร่  24 
ผ่านเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง หลักการและกระบวนการ25 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน... การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงาน26 
ของรัฐสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ27 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศได้อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 28 
เป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2  29 

                                                           
2 แผนการปฏิรูปด าเนินการเสร็จสิ้นตามห้วงระยะเวลาแผน 5 ปีแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ตามมติคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  อย่างไรก็ตาม  
การด าเนินการปฏิรูปยังคงด าเนินการอยู่ ผ่านแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของแผนการปฏิรูปประเทศมีความยั่งยืน
ต่อไป 
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โดยมีโครงการ/การด าเนินงาน เป็นปัจจัยที่1 
ส าคัญแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติ ให้2 
เกิดผลผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และ3 
น า ไปสู่ ไ ปสู่ ก า รบรร ลุ เป้ าหมายขอ ง4 
ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิง5 
เหตุและผล  (Causal Relationship: XYZ) 6 
โดยหน่วยงานของรัฐได้น าเข้าแผนระดับที่ 7 
3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 8 
(eMENSCR)  รวมจ านวน  1 ,458 แผน 9 
จ าแนกเป็น แผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 10 
118 แผน แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 11 
จ านวน 283 แผน และแผนปฏิบัติการด้านรายปี จ านวน 1,057 แผน ทั้งนี้ เป็นแผนที่ผ่านการอนุมัติของ12 
ผู้บริหารหน่วยงานแล้วทั้งหมด จ านวน 908 แผน (ร้อยละ 62.27 ของแผนทั้งหมดในระบบ) จ าแนกเป็น13 
แผนปฏิบัติราชการรายปี จ านวน 726 แผน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี จ านวน 116 แผน และแผนปฏิบัติ14 
การด้าน... จ านวน 66 แผน 15 

• โครงการ/การด าเนินงาน  16 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการโครงการ/การด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  17 
ที่จัดท าขึ้นภายใต้แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติ 18 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 อ่ืน 19 
ที่เก่ียวข้อง และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 20 
Relationship: XYZ) โดยได้มีการน าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการของรัฐที่ได้รับการอนุมัติตามล าดับขั้น 21 
(M7) เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน22 
ทั้งสิ้น 36,948 โครงการ/การด าเนินการ ประกอบด้วย  23 
1. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จาก24 

จ านวน 571 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/การด าเนินการที่สอดคล้องกับ  25 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ .ศ. 2564-2565 26 
(ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 250 โครงการ และโครงการ/การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้27 
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 321 โครงการ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของ28 

ข้อเสนอโครงการ และน า เ ข้าระบบ 29 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในระบบฯ 30 
จ านวน 356 โครงการ โดยโครงการส่วน31 
ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ 32 
ประ เด็ น  (3)  การ เกษตร  จ านวน  46 33 
โครงการ  คิ ด เป็ นร้ อยละ  12.92 ของ34 
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนฯ ทั้งหมด  35 
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2. โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี1 
นัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ านวน 236 โครงการ  2 

3. โครงการ/การด าเนินงานที่ส่วนราชการได้ด าเนินการตามภารกิจของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ 3 
พ.ศ. 2565 จ านวน 36,356 โครงการ/การด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับ4 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ถึง 9,391 โครงการ/การด าเนินงาน หรือคิดเป็น5 
ร้อยละ 25.42 ของโครงการ/การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดในระบบ  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

3. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) 17 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) เป็นข้ันตอนในการตรวจสอบระหว่างและหลังจากการปฏิบัติ 18 
ตามแผน เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงาน สภาพปัญและอุปสรรค รวมทั้งช่องว่างการด าเนินงานต่าง ๆ น าไปใช้ 19 
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  20 
โดยสรุปการด าเนินการที่ส าคัญของ พ.ศ. 2565 ได้ ดังนี้ 21 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  22 

สศช. ได้บูรณาการการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับกลไก 23 
การติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 24 
ในการเร่งรัด ก ากับ และติดตามให้ทุกการด าเนินการของทุกหน่วยงานของรัฐ มุ่งเป้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 25 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน26 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยในการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 27 
2565 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้ข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมาย จากรายงานสรุปผลการ28 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) และข้อมูลช่องว่างการพัฒนาของห่วงโซ่คุณค่าของ29 
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ประเทศไทย (FVCT) มาประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ซึ่งมี1 
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ใน2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก ่(1) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย3 
แผนแม่บทย่อย 030401 และ (2) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสอดคล้อง4 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 160101 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤต (สีแดง) ทั้ง 2 เป้าหมาย5 
อย่างต่อเนื่องในช่วงพ.ศ. 2562 – 2564 โดยผู้ตรวจราชการท้ังระดับกระทรวงและกรม ได้น าประเด็นการตรวจ6 
ราชการแบบบูรณาการดังกล่าวไปเป็นกรอบในการตรวจราชการ ประจ าปีของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจ7 
ติดตามในระดับโครงการ/การด าเนินงานให้สามารถส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 8 
รวมทั้งการใช้ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จากระบบ eMENSCR ประกอบการติดตามประเมินผลหน่วยงาน9 
ของรัฐ และการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการตรวจติดตามหน่วยงานของรัฐในระบบ eMENSCR ส่งผลให้เกิดการ10 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในลักษณะเชิงรุกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 11 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 12 

ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม  13 

• การจัดท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 หน่วยงานของรัฐได้น าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ใน14 
ระบบ eMENSCR ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน15 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งสิ้นจ านวน 525 รายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 16 
มกราคม 2566) ซึ่งยังครอบคลุมจ านวนแผนระดับที่ 3 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดในระบบ 17 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หน่วยงานอาจจะมีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ไม่18 
ครบถ้วน แต่การที่หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้ปัจจุบันส านักงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับการ19 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และ20 
พิจารณาการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธภาพ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ิมเติมมากขึ้น  21 

• สศช. ได้มกีารเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน ทีผ่่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงานแล้ว 22 
จากระบบ eMENSCR ในรูปแบบไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/json/ 23 
ซึ่งมีโครงการ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 177,678 โครงการ3 โดยหน่วยงานและภาคี24 
การพัฒนาต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 25 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานของรัฐท่ีผ่านมา ท้ังในมิติเป้าหมายการพัฒนา  26 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ มิติพ้ืนที่ มิติภารกิจของหน่วยงาน และมิติงบประมาณ น าไปสู่27 
การประมวลผลหาช่องว่างเชิงนโยบายและการพัฒนาต่าง ๆ การวางแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปเพ่ือปิด28 
ช่องว่างการพัฒนา รวมทั้งการจัดท าโครงการที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนกันและคุ้ มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  29 
มีการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ให้เกิด30 
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 31 
 32 
 33 

                                                           
3 สศช. ได้มีการเผยแพร่เป็นรายไตรมาสมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของประงบประมาณ 2564 
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 1 

4. การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) 2 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) เป็นขั้นตอนการปรับปรุง แก้ไข แผนและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ3 
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการด าเนินท างาน 4 
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปการด าเนินการของ5 
การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) และการติดตาม ตรวจสอบ และ6 
ประเมินผล (Check) ได้ ดังนี้ 7 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการวางแผน (Plan) 8 

•• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 9 
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) 10 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยยังคงไว้ทั้ง 23 ประเด็น11 
แผนแม่บทฯ 37 เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และ 140 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) แต่มุ่งเน้น12 
การปรับปรุ งตั วชี้ วั ด ให้13 
สามารถสะท้อนการบรรลุ14 
ผลลัพธ์การด าเนินงานตาม15 
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ได้16 
อย่างมีประสิทธิภาพมาก17 
ยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดที่มี18 
อยู่ในปัจจุบันบางส่วนไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องและอาจไม่สะท้อนเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง19 
การปรับปรุงค่าเป้าหมายให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไป โดยค่าเป้าหมายจะต้องไม่เป็นค่าที่น้อยกว่า20 
ค่าท่ีก าหนดไว้ในห้วง พ.ศ. 2561 - 2565 และการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมบริบทการพัฒนา21 
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT) 22 
ของทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งการปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาของ  23 
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวจะท าให้เป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) มีการวัดผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายได้ 24 
อย่างชัดเจน สามารถแปลงเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ (X) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการบรรลุ25 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้  26 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่คณะรัฐมนตรีได้27 
มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2566 รวมทั้งเอกสารประกอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2580) 28 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีเนื้อหาในส่วนของค านิยาม ค าอธิบายของเป้าหมาย และตัวชี้วัด ส าหรับใช้ข้อมูล29 
ประกอบการด าเนินการตาม ประกอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เพ่ือให้30 
การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 31 

•• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 32 
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ส านักงานฯ ได้เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แล้ว โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 
13 เป็นแผนระดับที่ 2 ที่จะท าหน้าที่ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญและ 2 
มุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปี จึงเป็นแผนที่มีการชี้ชัด คัดกรอง ประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีล าดับ3 
ความส าคัญสูง อีกทั้งยังเป็นแผนที่มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่4 
ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศ 4 มิติหลัก ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม5 
และทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการประเมิน6 
ทิศทางและรูปแบบของเงื่อนไขสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานะของทุนในแต่ละมิติ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา7 
ประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รวมทั้ง 8 
ได้วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  9 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า10 
อย่างย่ังยืน” ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบด้วย 13 หมุดหมายการพัฒนา จ าแนกออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 11 

   12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีแนวทางการขับเคลื่อนผ่านกลไกต่าง ๆ  ประกอบด้วย  23 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 24 
ตามความนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน25 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจ านวนทั้งสิ้น 5 คณะ ดังนี้  26 

• คณะที่ 1 รับผิดชอบ 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร27 
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ28 
ความยั่งยืน และหมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  29 

• คณะที่ 2 รับผิดชอบ 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที ่3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญ30 
ของโลก หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ31 
ภูมิภาค และหมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม32 
ดิจิทัลของอาเซียน 33 
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• คณะที่ 3 รับผิดชอบ 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที ่7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่1 
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 2 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ3 
คุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม  4 

• คณะที่ 4 รับผิดชอบ 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม5 
คาร์บอนต่ า และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 6 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7 

• คณะที่ 5 รับผิดชอบ 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง8 
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 9 
และตอบโจทย์ประชาชน 10 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 คณะ มีอ านาจหน้าทีก่ าหนดนโยบายและแนวทาง11 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมถึงอ านวยการ สั่ง12 
การ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง  ๆ ที่13 
เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการฯ แต่ละคณะจะมีรอง14 
นายกรัฐมนตรีที่ก ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มี15 
กรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค16 
ส่วนต่าง ๆ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ17 
สังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม18 
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามล าดับ โดยส านักงานฯ ปฏิบัติ19 
หน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 20 

2. กลไกการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกระบวนการ 21 
ในการเชื่อมโยงการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ให้สามารถสนับสนุนการ22 
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บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 ในฐานะแผนระดับท่ี 2 โดยอาศัย1 
หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ 3 เพ่ือถ่ายระดับของเป้าหมายและ2 
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลตอการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 3 
รวมทั้งส านักงานฯ จะด าเนินการหารือกับส านักงบประมาณเพ่ือผนวกประเด็นการพัฒนาภายใต้4 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้องมุ่งเน้นในแต่ละปีเข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน5 
บูรณาการ 6 

3. กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 7 

• การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นการ ขับเคลื่อน  8 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน 9 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 10 
ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 11 

• การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แบบบูรณาการในระดับต าบล เป็นการขับเคลื่อน 12 
ผ่านเครือข่ายระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยงการท างานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไกของภาค ส่วนต่าง 13 
ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือน าประเด็นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และ14 
วิสัยทัศน์ของต าบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ 15 

4. กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  16 

•• การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนา17 
ส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปพิจารณาประกอบแนวคิดการด าเนินกิจการ และแผนลงทุนทาง18 
ธุรกิจ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยน าการศึกษาวิจัยมาเป็นเคร่ืองมือในการ19 
ขับเคลื่อนการพัฒนา 20 

•• การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อน21 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังและ22 
 ส ารวจความเห็นของประชาชน 23 

     โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีแนวทางการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 24 

     1.  การติดตามประเมินผลโดยกลไกของภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน 25 

•• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ  26 
โดยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค27 
ราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และส านักงบประมาณ ด าเนินการโดยใช้ระบบ eMENSCR 28 
เป็นเครื่องมือกลางในการด าเนินการ 29 

•• การติดตามประเมินผล โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจาก ส านัก30 
งานฯ เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ซึ่งมีหน้าท่ีใน31 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังเป็นส านักงานเลขานุการ32 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จะด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 33 
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ฉบับที่ 13 ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงลึก (2) การ1 
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในภาพรวม 2 

2. การติดตามประเมินผลจากภาคีภายนอก ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลาง 3 
ที่ ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้ เสียกับ 4 
การด าเนินงาน การติดตามประเมินผลโดยภาคีการพัฒนา อาท ิองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 5 
องค์กรภาคประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ และการติดตามประเมินผลโดยสาธารณชน โดยเปิดให้6 
ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลการติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่าง ๆ 7 
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้อย่างเปิดเผย 8 

 9 

• ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 10 

ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 11 
พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้12 
หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ13 
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี14 
งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยให้ความส าคัญล าดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือให้15 
บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และประเด็นส าคัญ16 
ของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคง ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ควบคู่ไป17 
กับการให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาตามแผนย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การ18 
ถ่ายระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐได้อย่างแท้จริง โดยได้น า19 
ตัวชี้วัดของแผนระดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือใช้ในการติดตาม20 
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ประเมินผล ซึ่งจะท าให้หน่วยงานของรัฐจัดท าโครงการที่ “พุ่งเป้า” ในการบรรลุเป้าหมายของแผน1 
ระดับชาติและมีการขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 2 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการปฏิบัติ (Do) 3 

•• สศช. ได้มีการด าเนินการเพ่ือปรับกระบวนทัศน์การท างานของหน่วยงานของรัฐ ที่มุ่งเน้น “เป้าหมาย” 4 
ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ เป็นจุดร่วมการท างานเพ่ือให้เกิดการมุ่งเป้าร่วมกันระหว่าง5 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  6 
โดยยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และวันท่ี 18  พฤษภาคม 2564  7 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาใน พ.ศ. 2563 มีโครงการฯ ที่ผ่าน8 
การคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 571 โครงการ จากทั้งหมด 3,428 โครงการ (คิดเป็น9 
ร้อยละ 16.74) และ พ.ศ. 2564 มีโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 406 โครงการ  10 
จากทั้งหมด 3,039 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.36) ซึ่งการมีโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในจ านวน11 
น้อยมาก สะท้อนให้เห็นว่า โครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอาจยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุ12 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาได้13 
อย่างแท้จริง  14 
ดังนั้น ใน พ.ศ. 2565 สศช. จึงได้จัดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการ15 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ16 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์17 
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และการแพร่ภาพผ่านทาง Youtube Channel ที่ช่อง 18 
ThailandCSrefom มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน จากทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า โดย สศช.  19 
ได้สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าโครงการฯ ที่มีคุณภาพและส่งผลต่อเป้าหมายของ20 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างแท้จริงตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 21 
Relationship : XYZ) และมุ่งหวังให้ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็น  "ครู  ก"  ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 22 
ความเข้าใจในการจัดท าโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานต่อไปได้ 23 

• ส านักงานฯ ได้มีการปรับปรุงคู่ มือการจัดท าโครงการ 24 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   25 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการของหน่วยงานของ26 
รัฐให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 27 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 28 
รวมถึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนนร่าง29 
ข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความละเอียดและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 30 
พร้อมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ ในรูปแบบ Spider Chart 31 
ผ่ าน เ ว็ บ ไซต์ https://ws67 spiderchart.vercel.app/ ซ่ึ ง32 
หน่วยงานสามารถประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 33 
ด้วยตนเอง เ พ่ือให้รู้ถึงส่วนที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง34 
รายละเอียดของร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นโครงการ 35 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  
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ที่ตอบโจทย์ทั้งภารกิจของหน่วยงานและส่งผลต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ   1 
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่างแท้จริง รวมท้ังเผยแพร่ผลการให้คะแนนของ 2 
(ร่าง) โครงการฯ เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่าจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงการเขียนโครงการฯ ในเกณฑ์ใดบ้าง 3 
ส าหรับการจัดท าโครงการฯ ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 4 

•  ในกระบวนการจัดท าโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน5 
แผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัย6 
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  7 
โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแต่ละปัจจัย พบว่า  8 
มีปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเลือกเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน 9 
จ านวน 43 ปัจจัย อาทิ ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ10 
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ในปัจจัย การพัฒนาจุดแวะพักรถโดยสารระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน 11 
เป็นปัจจัยที่ยังไม่มีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าใดระบุความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หน่วยงานได้ร่วมกัน12 
ก าหนดปัจจัยและประเด็น (What) ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า  13 
มีจ านวนทั้งสิ้น 714 ปจจัย ที่ต้องมีโครงการฯ มารองรับเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 14 
ในห้วงพ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน (Who) และข้อมูล15 
ปัจจัยและประเด็น (What) ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้16 
ประโยชน์ในการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ และจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ได้อย่างตรงโจทย์มากขึ้น 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
27

ส่่วนที่่� 1 บที่นำ�



•• ผลจากการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ  1 
พ.ศ. 2567 พบว่า หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า2 
จ านวน 252 หน่วยงาน ได้จัดท าและน าเข้าข้อเสนอ3 
โครงการฯ ในระบบ eMENSCR ผ่านการอนุมัติจาก4 
ผู้บริหาร (M7) รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,619 โครงการ  5 
โดยมีโครงการฯ  ที่ผ่ านกระบวนการจัดล าดับ6 
ความส าคัญจ านวน 1,026 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 7 
39.18) ซึ่งมีจ านวนโครงการฯ เพ่ิมขึ้นจากการจัดท า8 
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 9 
2566 อีกทั้งในภาพรวมทุกหลักเกณฑ์การประเมิน10 
ข้อเสนอโครงการฯ  มีคะแนนเฉลี่ยที่สู งขึ้น  จาก11 
ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 

 13 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) 14 

•• ตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 15 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 26560 ได้มีผลบังคับใช้ ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ16 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของ17 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศรายเดือน นับตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จนถึงสิ้นเดือน18 
ธันวาคม 2565 รวม 63 ครั้ง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   19 
ความก้าวผลการด าเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ผลการด าเนินงานที่สนับสนุนการบรรลุ20 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ21 
และแผนการปฏิรูป ตลอดจนสรุปประเด็นที่ควรเร่งรัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เสนอให้22 
คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงสถานะการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการก าหนดนโยบาย23 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใน พ.ศ. 24 
2565 ส านักงานฯ ได้มีการปรับการรายงานความก้าวหน้าฯ ให้เป็นการรายงานที่มุ่งเน้นการติดตาม25 
ตรวจสอบให้เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากขึ้น ชี้ชัดถึงประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน26 
การด าเนินการ เพื่อให้มีแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ27 
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป  28 

••  สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ eMENSCR ให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถเข้าถึงข้อมูล 29 
ได้ง่าย รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 30 
โดยการปรับโครงสร้างข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูล เพ่ือรองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  31 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 32 
(พ.ศ. 2566 - 2580) รวมทั้ง การเพ่ิมเติมส่วนการสนับสนุนกระบวนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อน  33 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (Project idea) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 เป็นต้นไป 34 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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การใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์จากข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานและความก้าวหน้าที่หน่วยงานน าเข้าใน1 
ระบบ eMENSCR ในรูปแบบไฟล์ JSON ซึ่ง สศช. มีการเผยแพร่ข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส โดยเป็นข้อมูลที่ผ่านล าดับการ2 
อนุมัติข้อมูล (M7) ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานและความก้าวหน้า ทั้งหมดในระบบ ซึ่งข้อมูลไฟล์ JSON เป็นข้อมูล3 
จากระบบ eMENSCR  4 

  5 
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ข้อมูลไฟล์ JSON จากระบบ eMENSCR เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเลือกเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ 1 
อาทิ โปรแกรม Dadroit โปรแกรม Python 2 

 ตัวอย่างข้อมูลในแผนระดับ 1 และ 2 ในระบบ eMENSCR จากไฟล์ JSON ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง3 
หน้าสารบัญระบบ eMENSCR  4 

ตัวอย่างข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR จากไฟล์ JSON ที่เปิดจากโปรแกรม Dadroit 5 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ คู่มือจากการใช้ประโยชน์จากไฟล์ JSON ซึ่งหน่วยงานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ6 

ฉบับเต็มได้ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/json/  7 
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(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 1 

(ร่าง) แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงจ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 37 เป้าหมาย 2 
และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 140 เป้าหมาย แต่ได้มีการปรับปรุงเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้แก่ 3 
ปรับถ้อยค าของเป้าหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 7 เป้าหมาย ยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีความซ้ าซ้อนกับ4 
เป้าหมายอ่ืน ๆ 6 เป้าหมาย และเพ่ิมเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อยให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา 6 เป้าหมาย การ5 
ปรับตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินการตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีตัวชี้วัด6 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) จ านวน 41 ตัวชี้วัด จากเดิม 3 9 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 7 
จ านวน 167 ตัวชี้วัด จากเดิม 170 ตัวชี้วัด การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการ8 
ปรับปรุงตัวชี้วัด โดยมีค่าเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) จ านวน 41 ค่าเป้าหมาย จากเดิม 39 ค่าเป้าหมาย และมีค่า9 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จ านวน 172 ค่าเป้าหมาย จากเดิม 166 ค่าเป้าหมาย และการปรับแนวทางการพัฒนา 10 
ให้มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT) และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี11 
จ านวน 391 แนวทาง จากเดิม 375 แนวทาง 12 

 กลไกขับเคล่ือนการด าเนินการ 13 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 14 
(พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท15 
ฯ โดยให้ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่เห็นชอบกการมอบหมายหน่วยงาน16 
เจ้าภาพ 3 ระดับ โดยหน่วยงานเจ้าภาพฯ มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง17 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่18 
การปฏิบัติ 19 

หน่วยงานเจ้าภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562  20 

•• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) ส าหรับ 23 ประเด็น 21 
แผนแม่บทฯ 22 

•• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 23 
ส าหรับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  24 

•• และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  25 
(จ.3) ส าหรับ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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การปรับเปลี่ยนการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ  ได้แก่ (1) หน่วยงาน1 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท (จ.1) (2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  2 
(จ.2) (3) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.3) สศช. พิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพฯ มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณา4 
การการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ด าเนินงานต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการมุ่งบรรลุผลลัพธ ์5 
ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ หน่วยงาน6 
เจ้าภาพ จ. 2 มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 3 มีการ7 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม จ านวน 6 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิกจ านวน 8 
6 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 9 
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หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับยังมีบทบาทส าคัญในการร่วมสร้างการตระหนักรู้และการมองเป้าหมาย1 
การพัฒนาประเทศร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงาน/โครงการ2 
อย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน ซึ่งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์การ3 
พัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อยเป็นหน้าที่4 
และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกัน  5 

 หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ6 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ4 ของทั้ง 23 แผนแม่บทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 7 
2565 เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  8 

 9 

                                                           
4 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน/โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการเลือกความ

เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานของรัฐในระดับกรม โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
 

หน่วยงานเจ้าภาพฯ 
ตามมติ ครม. 27 ก.ย. 65 

หมายเหตุ: รายละเอียดสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก  

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ส่่วนที่่� 1 บที่นำ�


