
ระเบียบ 
ว่าดว้ยการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผล 

การด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรปูประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   
“คณะกรรมการปฏิรูป”  หมายความว่า  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน

และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติจัดให้มีขึ้นตามข้อ  ๕   
ข้อ ๔ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตแิละคณะกรรมการปฏิรูปกระท าผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก  และจะใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้  แต่ต้องไม่สร้างภาระ 
แก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนก็ได้ 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานจัดให้มีการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบเพ่ือให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปใช้ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการ
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ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อ  ๔  โดยต้องจัดให้มีระบบเพ่ือใช้ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลด้วย 

ระบบตามวรรคหนึ่งต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่จะต้องด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ากับระบบที่ส านักงานจัดให้มีขึ้นตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  เพ่ือให้ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สามารถด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับส านักงาน 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ให้
ส านักงานทราบ  และร่วมกันก าหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว   

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มีการรายงานผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
ก าหนด  ทั้งนี้  ส านักงานจะก าหนดรายการที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรายงานให้แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมเพ่ือให้การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ 

รายการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน  โครงการ  หรือการด าเนินงาน   
(๒) ความสอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   
(๓) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ   
(๔) ปัญหาหรืออุปสรรค   
(๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน   
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนด  หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด  ให้ส านักงานแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด   
หรือหัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระ  และองค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผล
โดยเร็ว   

ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  หรือคณะกรรมการปฏิรูป  เห็นสมควร 
ให้เพ่ิมรายการใดในระบบเพ่ือให้การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ให้ส านักงานพัฒนาระบบให้มีรายการ
ข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว   
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ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  หรือคณะกรรมการปฏิรูปต้องการข้อมูล
ในระดับพื้นที่  ให้ส านักงานแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท ารายงานข้อมูลดังกล่าวและส่งให้
ส านักงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพ่ือพิจารณาต่อไป 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการจัดท ารายงานข้อมูลและส่งให้
ส านักงานภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 

ให้น าความในข้อ  ๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่จัดท ารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  หรือรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีในการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือ
คณะกรรมการปฏิรูป  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระ   
และองค์กรอัยการ  ทราบ  และให้ส านักงานเสนอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือรายงานต่อรัฐสภาทุกสามเดือนต่อไปด้วย 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศตามแนวทางและระยะเวลาที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  แล้วแต่กรณี  ก าหนด  แล้วรายงาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพ่ือพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือคณะกรรมการปฏิรูปมีมติเป็นประการใด  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปนั้น   และให้ส านักงานรายงานคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบด้วย 

ข้อ ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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