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  การประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ    
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร  



2 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พฤษภาคม 2562 



ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
3. แผนระดับที่ 3 - แผนปฏิบัติการ  
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  

หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม.มีมติ ก าหนดให้ตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 
โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้านระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการ
ระบุ ไว้ ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ  ครม . วันที่  4 ธันวาคม 2560 เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติครม .  
เป็นต้น ได้ก าหนดชื่อแผนไว้ว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือแผนอ่ืน ๆ 
จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

 

นโยบายและ 
แผนระดบัชาติว่าดว้ยความ

ม่ันคงแห่งชาติ 
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 กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
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ประเดน็นโยบาย 
(policy issues) 

การก าหนดนโยบาย 

(policy formulation) 

การประเมินนโยบาย 

(policy evaluation) 

การน านโยบาย 
ไปปฏิบตั ิ
(policy 

implementation) 

การตดัสนินโยบาย 

(policy decision) 

เกิดอะไรขึน้บ้าง ? 

มีแนวทางอยา่งไรบ้าง 
? 

จะเลอืก 
แนวทางใดดี ? 

จะน าแนวทางที่ได้ไป
ด าเนินการอยา่งไร ? 

การด าเนินการตาม
แนวทางได้ผลหรือไม ่? 

DATA, 
Information, 

RESEARCH 

ยตุิ 
Policy Advocacy 

Policy Formulation 

Policy Implementation 

Policy Monitor 

and Evaluation 

1 

2 

3 

4 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน 
ความจ าเป็น 
ความเหมาะสม ทรัพยากร เทคนิค ภูมิสังคม 
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กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
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ภายในประเทศ 

ภายนอกประเทศ 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัย
ท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ดี 

ความเหลื่อมล  าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ

เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์  

กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจย้าย 
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ราคาน  ามันมีความ
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อความมั่นคง
ทางอาหารของโลก  

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของโลก 

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ น 

ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 

I. Policy Advocacy 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
3. แผนระดับที่ 3 - แผนปฏิบัติการ  
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
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ปรับรวบรวมประเด็นแผนแม่บทฯ เป็น 23 ฉบับ และ 85 แผนย่อย  

เพื่อลดประเด็นทับซ้อนและยุบรวมประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน 
และให้ส่วนราชการสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวม 34 ประเด็น แผนแม่บท 131 แผนย่อย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ร่าง) แผนแม่บทฯ (เบื องต้น) จ านวน 34 ฉบับ 131 แผนย่อย   

6 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

35 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

Version แรก 
(บางแสน) 

ทั งนี  ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross 
Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ  าซ้อนกันระหว่าง แผนแม่บทฯ 
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น (เบื องต้น)  
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โครงการ 

Z 

X 

Y2 

Y1 

ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีผ่านมา ประเทศไทย
ประสบปัญหาการมีกฎหมายจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และการน ากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส รวมท้ังปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศท่ีขาดความโปร่งใส โดยสะท้อนได้จากดัชนีนิติธรรม จัดท าโดย World Justice 
Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 0.5 และล าดับที่ 71 จาก 113  ประเทศ 

สถานการณ ์
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กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

*0.65 0.65 
0.75 

0.85 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(61-65) (66-70) (71-75) (76-80) 

ดัชนีนิติธรรม   คะแนน 

ช่วงป ี

* ก าหนดดัชนีนติิธรรมใน 4 ปัจจัย ได้แก่  
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ    
2. รัฐบาลโปร่งใส  
3. สิทธิขั นพื นฐาน  
4. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง 
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ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก ่

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย เน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าท่ีจ าเป็นและสอดคล้องบริบทและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ รวมท้ังการน ากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน ากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียม 

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้าง 
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถงึ 

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 50  

ของกฎหมายทั งหมด 

(ปี 66 – 70) 
ร้อยละ 100  

ของกฎหมายทั งหมด 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 100 

(กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหม่) 

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 100 

(กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหม่) 

เป้าหมายและตัวชี วัด 

ร้อยละจ านวนคดี/ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย 
(ปี 61 – 65) 

- 
(ปี 66 – 70) 

- 
(ปี 71 – 75) 

คดีทีเ่กี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผู้บริโภค   

การจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม 
และการผูกขาดทางการค้า 

ลดลงร้อยละ 50 

(ปี 76 – 80) 
คดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ   

การคุ้มครองผู้บริโภค   
การจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม 
และการผูกขาดทางการค้า 

ลดลงร้อยละ 75 
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การปฏิบัติตามและการบงัคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัต ิและเป็นธรรม 

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจ านวนกฎหมาย 

(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 50 ของกฎหมาย 

(ปี 66 – 70) 
ร้อยละ 100 ของกฎหมาย 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 100 ของกฎหมาย 

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 100 ของกฎหมาย 

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
(ปี 61 – 65) 

ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้
กฎหมายได้รวดเร็วขึ น  

ร้อยละ 50 

(ปี 66 – 70) 
ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้

กฎหมายได้รวดเร็วขึ น  
ร้อยละ 70 

(ปี 71 – 75) 
ทุกหน่วยงานของรัฐ 

บังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ น 
ร้อยละ 80 

(ปี 76 – 80) 
ทุกหน่วยงานของรัฐ 

บังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ น 
ร้อยละ 85 

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย 
(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 75  

ของประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

(ปี 66 – 70) 
ร้อยละ 85  

ของประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 90  

ของประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 97  

ของประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

การปฏิบัติตามและการบงัคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัต ิและเป็นธรรม 

จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 50 

(ปี 66 – 70) 
ร้อยละ 100 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 100 

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 100 
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แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เน้นการอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล 

เป้าหมายและตัวชี วัด 

การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ นของจ านวนขั นตอนในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว  
(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 75  

ของจ านวนขั นตอนที่ส าคัญ 

(ปี 66 – 70) 
ร้อยละ 100  

ของจ านวนขั นตอนที่ส าคัญ 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 70  

ของจ านวนขั นตอนทั งหมด 

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 100  

ของจ านวนขั นตอนทั งหมด 

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 

(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 100  

(มาตรการเพื่อคุ้มครองหรืออ านวย
ความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

ในกระบวนการยุติธรรม) 

(ปี 66 – 70) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  

(มาตรการส าคัญที่รัฐก าหนดขึ้น 
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรม 
ในกระบวนการยุติธรรม) 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 100  

(มาตรการที่ส าคญัที่รฐัก าหนดขึ้น 
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรม 
ในการอ านวยความยุติธรรม)  

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 100  

(มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น 
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสรมิ 

ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 
ในกระบวนการยุติธรรมได้เช่นเดียวกับ

บุคคลอื่น) 



แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี วัด (Y2)* 

ตัวชี วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

การแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏบิัติ (การด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน) 

ตัวชี วัด* 
คือ สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เป้าหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเป้าหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการจะ

บรรลุในเชิงปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) 
จะต้องตอบเป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) 
และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. แผนระดับที่ 3 - แผนปฏิบัติการ  
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
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สภาพปัญหา 

โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บท 
ในส่วนของภารกิจงานของส่วนราชการ (Function) 

และของภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด (Area) 

ยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน) (35 ประเด็น) 

แผนแม่บท (23 ฉบับ) (แผนแม่บทย่อย 84 ฉบับ) (เป้าหมาย 61-61, 66-70, 71-75, 76-80)  

โครงการ Flagship รองรับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 

โครงการส าคัญรองรับแผนแม่บท 

(Agenda) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ค าของบประมาณ

ประจ าปี) 

การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
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    ปี 63             64                 65 
640,000 ลบ.   665,000 ลบ.   694,000ลบ. 

การประมาณการเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลัง ปี งปม 62 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561) 

• แผนงานบูรณาการ.... 
• แผนงานยุทธศาสตร์.... 
• แผนงานพื นฐาน.... 

แผนงาน/โครงการ Flagship ที่มี
ความส าคัญในช่วง 5 ปีแรก 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี วัด (Y2)* 

ตัวชี วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

การแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏบิัติ (การด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน) 

ตัวชี วัด* 
คือ สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เป้าหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเป้าหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการจะ

บรรลุในเชิงปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) 
จะต้องตอบเป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) 
และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี 

แผนที่ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั งงบประมาณรายได้รายจ่ายและทรัพย ากรที่
คาดการในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการใดส่วนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาฯ แผนความม่ันคงฯ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอ่ืน ๆ 

แผนที่ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏบิัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิข์องงาน รวมทั งงบประมาณรายได้รายจ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
ช่วงเวลา 1 ปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือส่วนราชการใดส่วนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ  
แผนความม่ันคงฯ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอ่ืน ๆ 

แผนที่ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง โดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ แผนความม่ันคงฯ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอ่ืน ๆ 

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี (พ.ร.ฎ. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 62)  

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปี (พ.ร.ฎ. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 62)   

แผนปฏิบัติการด้าน ........... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)  
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แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวชี วัด Y1 

ตัวชี วัด Y2 

ตัวชี วัด Z 

กลุ่มตัวชี วัด Z 
Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ  
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น 

Y1 หมายถึง แผนย่อย 
X หมายถึง โครงการ 

กิจกรรม 1  
กิจกรรม 2  
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์  

ค่าเป้าหมาย  
(ถ้ามี) 

(Y2) แผนแม่บท ประเด็น.... 

(Y1) แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร ่
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 
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จัดท าแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินงานให้สอดคล้อง 

Y2 

Y1 

X 

Z 1. 

3. 

2. 

4. 

ศึกษาเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ 

ศึกษาแผนแม่บทฯ 
• แผนแม่บทประเด็น 

• เป้าหมายประเด็น 

ศึกษาแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 

• แนวทางการพัฒนา 

• เป้าหมายแผนย่อย 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ
ในตลอดช่วงชีวิต... 

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงดีขึ น 

1.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• แผนย่อย 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด 

Z กลุ่มตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

Y2 ตัวชี วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี วัด 

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

Y2 ตัวชี วัด 

Y2 เป้าหมาย 
Y2 ตัวชี วัด 

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... 

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 

Z เป้าหมาย ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ  
ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ X 
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เป้าหมายแผน
ย่อย 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี 
ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า

โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้ตอบ
โจทย์ 

เป้าหมายแผน
ย่อย 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี 
ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า

โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้ตอบ
โจทย์ 

กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด 
ค่าตัวเลขท่ีมีการปรับ เพิ่ม/ลด  
จากข้อมูลฐาน เช่น อันดับ ค่า
สัดส่วน 
- หน่วยงานจ า เป็นต้องทราบ

ข้อมูลฐาน เพื่อค านวณค่าส่วน
ต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับข้อมูล
ฐาน เพื่อหาค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุ 

ข้อมูลฐาน 
B 

ค่าเป้าหมาย 
 T B-T 

(กรณีค่าเป้าหมายลดลงต่ ากว่าปีฐาน) 
 

T-B 
(กรณีค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ นสูงกว่าปีฐาน) 

 

หลักการพิจารณาการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ/ส่วนราชการให้ตอบค่าเป้าหมายของ 
ประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) และ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) 

เป้าหมาย 
ข้อมูลฐาน 

(B) 

ค่าเป้าหมาย (T) ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้

ตอบโจทย์ ปี 2561-2565 

ประชาชนอยู่ดี กินดี และ

มีความสุขดีขึ น 
ปี 2560  

อยู่อันดับท่ี 32 
1 ใน 30 ของโลก ขั นต่ า 2 อันดับ 

เป้าหมาย 
ข้อมูลฐาน 

(B) 

ค่าเป้าหมาย (T) ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้

ตอบโจทย์ ปี 2561-2565 

คนไทยมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

ปี 2558  
เฉลี่ย 415 คะแนน 

เฉลี่ย 470 คะแนน 55 คะแนน 

กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด 
การ เพิ่มขึ น/ลงลงที่มีค่าเฉลี่ย
คงที่ เช่น การเพิ่มขึ้น/ลดลงของค่า
เป้าหมายเฉลี่ยเป็นร้อยละ  
- หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องทราบ

ข้อมูลฐาน 

- T 
(เพิ่มขึ้น-ลดลง T หน่วย) 

T 

ตัวอย่าง 

เป้าหมาย 
ข้อมูลฐาน 

(B) 

ค่าเป้าหมาย (T) ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้อง
จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน

เพ่ือให้ตอบโจทย์ ปี 2561-2565 

การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

เพิ่มขึ น 

ปี 2561  
ร้อยละ 4.1 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 

ตัวอย่าง 

: กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด ค่าตัวเลขท่ีมีการปรับ เพิ่ม/ลด จากข้อมูลฐาน 

: กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด การเพิ่มขึ้น/ลงลงที่มีค่าเฉลี่ยคงที่  

< 

> 
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ตัวอย่าง 
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Template การสรุปแผนปฏิบัติการดา้น... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

Scan เพื่อดาวน์โหลด Template 
แผนระดับ 3  
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Template การสรุปแผนปฏิบัติการดา้น... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

Scan เพื่อดาวน์โหลด Template 
แผนระดับ 3  
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการราย 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการราย 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 



nscr.nesdb.go.th 41 กรกฎาคม  2562 



nscr.nesdb.go.th 42 กรกฎาคม  2562 



nscr.nesdb.go.th 43 กรกฎาคม  2562 



nscr.nesdb.go.th 44 กรกฎาคม  2562 



nscr.nesdb.go.th 45 กรกฎาคม  2562 



nscr.nesdb.go.th 46 กรกฎาคม  2562 

Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการรายปี 
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการรายปี 
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แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะ.. (พ.ศ. ....) ที่ประกาศใช้แล้ว 

eMENSCR 
แผนระดับ 3 

หน่วยงานปรับปรุงแผนฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ  

การด าเนินการตามมติ ครม. 12 มี.ค. 62 ท่ีระบุให้หน่วยงานปรับปรุงแผนระดับ 3  การด าเนินการตามระเบียบการติดตามฯ 62 

แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะ.. (พ.ศ. ....) กรณีอยู่ระหว่างการจัดท า 

กรณีมี กม. /  
ความจ าเป็นเพ่ือเสนอ ครม. 

หน่วยงานจัดท าแผนตาม
กระบวนการ 

การด าเนินการตามมติ ครม. 4 ธ.ค. 60 การด าเนินการตามระเบียบการติดตามฯ 62 

แผนปฏิบัติการด้าน...  
ที่ประกาศใช้แล้ว ด าเนินการ 

ตามแผนฯ 

ประกาศใช้ 
(ภายใน 16 ก.ย. 62) 

 

ส่วนราชการน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

รายงานแผนงาน/ โครงการ ตามขั นตอนของระบบฯ 

ประกาศใช้ กรณีไม่มีความจ าเป็นเสนอ 
ครม. 

น าส่ง สศช. ตามกระบวนการ
การเสนอแผนระดับ 3 สู่ ครม. 

ส่วนราชการน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ด าเนินการ 
ตามแผนฯ รายงานแผนงาน/ 

โครงการ ตามขั นตอนของ
ระบบฯ 

 การปรับปรุงและจัดท าแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60 (แผนปฏิบัติการด้าน...) 

eMENSCR 
แผนระดับ 3 
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แนวทางการเสนอแผนระดับ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

แผนระดับ 3  
หน่วยงานจัดท าแผนระดับ 3 ตาม

กระบวนการฯ โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาฯ 

แผนความมั่นคงฯ 

กรณีไม่มี กม.  
ให้เสนอเข้า ครม.   

สศช. แจ้งหน่วยงานด าเนินการต่อไป 

รมต./ รอง นรม. ประจ าส่วนราชการ อนุมัติ
ให้เสนอเข้ากระบวนการพิจารณาฯ 

สภา สศช. พิจารณา
ให้ความเห็น  

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปที่ สลค. 
และหน่วยงานเจ้าของเร่ืองเพ่ือ

ด าเนินการน าเสนอ ครม.  
เพ่ือพิจารณา ตามขั นตอนตอ่ไป 

กรณีบังคับใช้ภายในหน่วยงาน 
เข้า ครม. เพื่อทราบ  

กรณีมีการบูรณาการการ
ด าเนินการระหว่างหน่วยงาน 

เข้า ครม. เพื่อพิจารณา 

สภา สศช. พิจารณา
ให้ความเห็น  

สศช. รวบรวมผลการพิจารณาแผนระดับ 3 ที่หน่วยงานเสนอผ่าน สศช.  
ให้ ครม. ทราบ ทุก 3 เดือน 

กรณีมี กม. /  
ความจ าเป็นเพ่ือ

เสนอ ครม. 

ไม่จ าเป็นต้องเสนอครม.  

จ าเป็นต้องเสนอครม.  
(เพื่อให้เกิดการบูรณาการการด าเนนิงาน) 

สศช. 
พิจารณาเบื้องต้น 

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปที่ สลค. 
และหน่วยงานเจ้าของเร่ืองเพ่ือ

ด าเนินการน าเสนอ ครม.  
เพ่ือพิจารณา ตามขั นตอนตอ่ไป 
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การด าเนินการตาม พ.ร.ฎ. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 การปรับปรุงและจัดท าแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60 (แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ) 

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี วาระแรก ท าระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

ส่วนราชการด าเนินการจัดท า
แผนฯ ตามกระบวนการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปฯ  

แผนพัฒนาฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุง/ 
จัดท าแผนฯ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการ
ปฏิรูปฯ แผนพัฒนาฯ และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

รายงานแผนงาน/ โครงการ ตามขั นตอนของระบบฯ 

ส่วนราชการน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

การด าเนินการตามระเบียบการติดตามฯ 62 

การด าเนินการตามระเบียบการติดตามฯ 62 

การด าเนินการตาม พ.ร.ฎ. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

ด าเนินการ 
ตามแผนฯ 

ประกาศใช้ 

รมต.  
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ ด าเนินการตามแผนฯ และ 
ขั นตอนของระบบงบประมาณต่อไป 

ส่วนราชการน าแผนฯ  
เข้าสู่ระบบ และผ่าน

การอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

รายงานแผนงาน/ 
โครงการ  

ตามขั นตอนของ
ระบบ eMENSCR พ.ร.ฎ. วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 46 
พ.ร.ฎ. วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (ฉ.2) 62 

eMENSCR 
แผนระดับ 3 

eMENSCR 
แผนระดับ 3 
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FAQ 

แผนระดับ 3 ทุกแผนจ าเป็นต้องน าเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. หรือไม่  
ไม่จ าเป็น หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นเข้า ครม. 2 กรณ ี
• กรณีมีกฎหมายระบุให้เสนอ ครม. - จ าเป็น 
• กรณีไม่มีกฎหมายระบุให้เสนอ ครม. แต่มีเหตุความจ าเป็นอ่ืน – หน่วยงาน/ส่วนราชการระบุเหตุผลและความจ าเปน็เพื่ออธิบายความประสงค์ที่จะน าแผนฯ 

เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ประกอบการส่งแผนมาที่ สศช. โดย สศช.จะพิจารณาความจ าเป็นของการน าเสนอ ครม. โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับ
ที่ 3 เป็นกรอบการด าเนินการ (รวมถึงแผนระดับ 3 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับชาติที่มีมติให้น าเสนอ ครม. ด้วย) 

ใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือน าส่งแผนระดับ 3 มายัง สศช.  
  รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

แผนระดับ 3 ที่เคยผ่านการพิจารณาของสภา สศช. /สศช. ก่อนการประกาศใช้
แผนแม่บทฯ จะต้องด าเนินการอย่างไร 
• กรณีมีการประกาศใช้แผนแล้ว - หน่วยงานปรับแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 

ก่อนน าแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR (แผนระดับ3) 
• กรณียังไม่มีการประกาศใช้แผน (แต่มีความจ าเป็น) – หน่วยงานปรับแผนระดับ 3 ให้

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ก่อนเสนอ สศช. เพื่อพิจารณาตามขั นตอนเสนอแผนฯ เข้าครม.  

การแจ้งผลการพิจารณาของสภา สศช. / สศช. 
• สศช. แจ้งหน่วยงานเจ้าของแผน เพื่อด าเนินการตามความเห็น 
• สศช. แจ้ง สลค. เพื่อทราบสถานะการพิจารณา   

สศช. ใช้หลักเกณฑ์ใด ในการวิเคราะห์ความจ าเป็นการ
เสนอแผนระดับ 3 เข้า ครม. 
1. ภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. ความจ าเป็นของแผน 
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนระดับที่ 2 
4. ความเชื่อมโยงและจัดล าดับความส าคัญของแผน 
5. วิเคราะห์ทางเลือก 
6. กลไกขับเคลื่อนแผนและการก าหนดแรงจูงใจในการพัฒนา

อย่างเหมาะสม 
7. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8. การติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี ต้องให้ ครม. พิจารณาหรือไม่ 
ไม่ต้อง หน่วยงาน/ส่วนราชการน าแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี และรายปี เข้าสู่ระบบ eMENSCR (แผนระดับ 3) หลังประกาศใช้ตามขั นตอน 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. แผนระดับที่ 3 - แผนปฏิบัติการ 
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

1. บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One 
Report) 

2. เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั งแต่ระดับพื นที่ จนระดับนโยบาย  
3. เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ นโยบาย (ทุกขั นตอน policy cycle)  
4. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปน็บรูณาการ 
5. ลดขั นตอนระหว่างหน่วยงาน 
6. ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government  
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การเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง 
(Dynamic Change) 
-   สถานการณ์โลก 
-   สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ  

ยุท
ธศ

าส
ตร

ช์า
ต ิ

แผ
นร

ะด
ับ 
2 

แผ
นร

ะดั
บ 
3 

การติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะ... (พ.ศ. .....) 

การเชื่อมโยงลงสู่แผนระดับต่าง ๆ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล 
วางแผนปฏิบัติการและระบุ

โครงการส าคัญ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายพรรคการเมือง 

เปลี่ยนโฉม/พลิกโฉมประเทศ (Transformation/Game Changers) 

เพื่อเร่งการแปลงโฉมประเทศ  
(Catalyst of Transformation/Game Changers) 

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ระยะ 5 ปี และรายปี 

แผนอื่น ๆ  

AGENDA AREA FUNCTION AGENDA 

Policy Monitor and Evaluation 
ร่วมติดตาม 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ครั้งท่ี 1/2561 มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอในการก าหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามฯ ท่ี
ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอ
ระเบียบฯดังกล่าวตามขั้นตอนทาง
กฎหมาย 

ค ร ม .  มี ม ติ ใ ห้
ส า นักงานฯ เร่ ง
ด าเนินการจัดท า
หลั ก เกณฑ์ และ
วิธี การติดตามฯ 
เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้ เป็น
แนวทา งปฏิ บั ติ
ต่อไป 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งท่ี 
2/2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนว
ทางการติดตามฯ ตามท่ีกรรมการและ
เลขานุการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้
ส า นัก ง านหารื อ ร่ วมกั บส า นัก ง าน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุง
ระเบียบ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอ ครม. พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป 

สลน. ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ถึง
ส านักงานฯ โดยมีสาระส าคัญใน
ส่วนของการติดตาม ในประเด็น
เรื่ องกรอบระยะเวลาของการ
รายงานฯ กระบวนการขอข้อมูล
เพิ่มเติม การใช้ระบบสารสนเทศ 
ซ่ึ ง ส า นั ก ง านฯ ได้ น า ป ร ะ เ ด็ น
ดังกล่าวประกอบการพิจารณา
จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ด้วย 

ส า นักงานฯได้ด าเ นินการ
ห า รื อ ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือ
ปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้
เป็นไปตามข้อกฎหมาย ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต า ม ม ติ ค ณ ะ 
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อ
วันท่ี 20 เมษายน 2561 แล้ว 

ส านักงานฯ ได้มีหนังสือขอ
ความเห็นต่อร่างระเบียบฯ 
จากองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ 
หรือองค์กรอัยการ ท้ังหมด 
12 หน่วยงาน 

อง ค์กรในฝ่ าย นิติ
บัญญัติฝ่ายตุลาการ 
องค์กรอิสระ หรือ
องค์กรอัยการ 12 
หน่วยงาน เห็นชอบ
ในหลักการของการ
ร่างระเบียบฯ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 มี
ม ติ เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง ร ะ เ บี ย บ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และมอบหมาย
ให้ ส านักงานฯ น าเสนอครม.
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

ครม. พิจารณาร่างระเบียบฯ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอและส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็น เรื่อ งด่ วน  โดยให้รับข้อสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี ความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. และส านัก
งบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไป
ได้ รวมทั้งให้ยกเลิกภารกิจของส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรใีน
การายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบร่ าง
กฎหมายและร่ า งอนุบัญญัติ ท่ี
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 ได้
ตรวจพิจารณาร่างระเบียบฯ แล้ว
เสร็จ โดยมีการแก้ไขรายละเอียด
เ น้ื อหาให้ มี ความชั ด เจนและ
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ประเมินผลการด าเนินการต่อไป 15 ก.พ.61 

13 มี.ค. 61 20 เม.ย. 61 

2 พ.ค. 61 

11 พ.ค. 61 

22 พ.ค. 61 

24 พ.ค. 61 

1 ม.ิย. 61 

27 มิ.ย. 61 

23 เม.ย. 62 

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลตาม พรบ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

13 พ.ค. 62 
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ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

ฐานข้อมูลอื่น 

 หน่ วย ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบ  
1.ระยะเวลา ที่ส านักงานก าหนด 

2.กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่
สามารถด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ให้ชี้แจงเหตุผลให้
ส านักงานทราบ และร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการรายงาน
รูปแบบอ่ืนโดยเร็ว  

นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กร 
อิสระ 

องค์กร 
อัยการ 

คณะ 
รัฐมนตรี 

คกก. 
ปฏิรูป 

คกก. 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

M3 M2 M4 M6 M1 M5 M7 
ความ

เชื่อมโยง
กับแผนใน

ระดับ
ต่างๆ 

รายละเอียด
แผนงาน/
โครงการ/

การ
ด าเนินการ 

แนว
ทางการ

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอ 

การอนุมัติ
ตามล าดับ
การบังคับ

บัญชา 

ข้อมูล
ทั่วไป 

การประเมินและ
รายงานผล 
• สรุปรายงานประจ าปี 
• รายงานความคืบหน้า 

ปฏิรูปฯ รายไตรมาส 
 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ต า ม
แนวทาง ระยะเวลา 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดท่ี 
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
ก าหนด 

เพิ่ม
รายการอื่น 
 

ต้องการ
ข้อมูลพื้นที ่

ประชาชนแสดงความเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

น าเข้าข้อมูล
แผน/โครงการ 

(X) 

 หลักการ  ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก เรียกดูข้อมูล 

ได้ตลอดเวลา (Y) 

หน่วย 
งาน 

รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบ 
1. ระยะเวลา (ส านักงานฯ ก าหนด) ระยะเวลาในการรายงานผลภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส 
2. การรายงาน (ส านักงานฯ ก าหนด) อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดแผนงานโครงการ /ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ /ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะแก้ไข 
3. กรณีที่ไม่รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ครบถ้วน ส านักงานฯ แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้า

องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว  

eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

4 

5/1 เชื่อมโยง 9 

10 

7 

8 
5/2 

6 
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กรอบเวลาในการเพิ่มโครงการ/รายงานผลการด าเนินการ และเพิ่มแผนระดับ 3 เข้าระบบ eMENSCR 

Q1 Q2 Q3 Q4 

รายงานผล Q1 รายงานผล Q2 รายงานผล Q3 รายงานผล Q4 (ปีที่ผ่านมา) 

 
หน่วยงานจะต้องเพิ่มโครงการใหม่ทั้งหมดในปีงบประมาณเขา้ในระบบให้เสรจ็สิ้นภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ โดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
• ความสอดคล้องกับการด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรปูประเทศ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินงาน 
ขั นตอนการอนุมัติ (M7) จะต้องเสร็จสิ นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

การเพ่ิมโครงการใหม่ (M1 - M5 และ M7) 

30 วัน หลังสิ นไตรมาส 

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

กรณีโครงการใหม่ระหว่างปี 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ย. ก.ค. ส.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. 

การรายงานผลการด าเนินการ (M6 และ M7) 

การน าโครงการเข้าระบบฯ 

การรายงานความก้าวหน้า 
โครงการ/เพ่ิมแผนระดับ  
3 ในระบบฯ 

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการด าเนินการ เข้าในระบบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน หลังส้ินไตรมาส 
• ความก้าวหนา้และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการ 
• ปัญหาหรืออุปสรรค 
• ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแกไ้ขในการด าเนินงาน 

ขั นตอนการอนุมัติ (M7) จะต้องเสร็จสิ นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

* หมายเหตุ กรณีท่ีมีการประกาศใช้แผนระดับ 3 
ให้ Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูลตาม 
template ได้ในช่วงเดียวกันกับการรายงานผล 
(โดยผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7) 

 

* เพ่ิมแผนระดับ3  * เพ่ิมแผนระดับ3  * เพ่ิมแผนระดับ3  * เพ่ิมแผนระดับ3  
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ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การด าเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

- ชื่อโครงการ /การด าเนินงาน 
- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 
- สถานะการด าเนินโครงการ 

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป  
แผนแม่บท แผนความมั่นคง etc.) 

- แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาล 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์ 
- ตัวชี วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณทั งหมด 
และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 

ผู้อนุมัติ 
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โครงการ 

หน่วยงาน B 

หน่วยงาน C 

หน่วยงาน D 

รหัสโครงการ 

หน่วยงาน A จะต้องแจ้ง “รหัส
โครงการ” ให้หน่วยงานอ่ืนๆที่ท า
โครงการร่วมกัน เพื่อใช้อ้างถึงใน

ส่วนของ M2 บนระบบ eMENSCR 

หน่วยงาน A 

โครงการ 

 กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการด าเนินงานโดยหลายส่วนราชการ 

โครงการ 

โครงการ 

แผนระดับ 3 

(เจ้าของแผนระดับ 3) 

หน่วยงาน A กรอก
ข้อมูลโครงการเข้า
ในระบบฯ เพื่อให้ 
ได้รหัสโครงการ 
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แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวชี วัด Y1 

ตัวชี วัด Y2 

ตัวชี วัด Z 

กลุ่มตัวชี วัด Z 
Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ  
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น 

Y1 หมายถึง แผนย่อย 
X หมายถึง โครงการ 

กิจกรรม 1  
กิจกรรม 2  
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์  

ค่าเป้าหมาย  
(ถ้ามี) 

(Y2) แผนแม่บท ประเด็น.... 

(Y1) แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร ่
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 
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Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด 

Z กลุ่มตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

Y2 ตัวชี วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี วัด 

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

Y2 ตัวชี วัด 

Y2 เป้าหมาย 
Y2 ตัวชี วัด 

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... 

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 

Z เป้าหมาย ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ  
ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ X 
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แผนแม่บท (Y) 
+ แผนระดับ2 อ่ืนๆ 

(ถ้ามี) 

แผน 
ระดับ 3 
(ชื่อ) 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

แนวทาง แนวทาง 

เป้าหมาย 

แนวทาง 

เป้าหมาย 

แนวทาง 
XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX 

eMENSCR 

โครงการ (X) 

แผนระดับ 3 

   การติดตามแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน ผ่านระบบ eMENSCR 

แผนแม่บท (Y) 

หน่วยงานที่ต้องการติดตามประเมินผลแผนระดับ 3  
เชื่อมโยง เป้าหมาย/แนวทาง ระหว่างแผนแม่บท ฯ และ แผนระดับ3 เพื่อวิเคราะห์
ว่าแต่ละเป้าหมาย/แนวทาง ของแผนระดับ 3 มีโครงการ (X) ใดบ้าง 

หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการเข้า
ระบบฯ  โดยเลือกความสอดคล้อง
เป้าหมายและแนวทางฯในแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผน
ระดับ2 อ่ืนๆ 

 

หน่วยงานกรอกข้อมูล
โครงการเข้าระบบฯ  และ

เลือกแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบของหน่วยงาน 
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Y2 

Y1 

X 

โครงการ 

Z 

การเลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ (M1) 
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M3 
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M4 
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M5 
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ความก้าวหน้าของโครงการ การด าเนินการท่ีตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายของแผน 

ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ 
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม

แผนงาน  
• การเบิกจ่ายงบประมาณ 

• ยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผนแม่บทฯ 
• แผนระดับ 2 อื่นๆ (หากมี) 
• แผนระดับ 3 (หากมี) 

• ผลการด าเนินงาน 
• ปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน  
• ข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส (M6) 
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ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจากรอง

ปลัดกระทรวง) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

รองปลัดกระทรวง 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณทีี่มีการมอบหมายภายในกระทรวง 

eMENSCR 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล M7 

หน่วยงานส่วนกลาง 

 ส านักแผนเป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าเอกสารจากกรมใด ให้ส่งไปที่รองปลัดฯ ท่านใด และสามารถเห็นเอกสารได้ในทุกขั นของ workflow 

Accountability 
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หัวหน้าส่วนราชการ 
ในจังหวัด 

หัวหน้า 
ส านักงานจังหวัด 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล M7 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจากรอง

ปลัดกระทรวง) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

รองปลัดกระทรวง 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณทีี่มีการมอบหมายภายในกระทรวง 

eMENSCR 

ส่งข้อมูล 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน 
-  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าให้ส่งไปที่เส้นทางจังหวัด หรือเส้นทางกระทรวงที่สังกัด 
-  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าให้ส่งไปที่รองผู้ว่าราชการท่านใด 
-  ในกรณีที่ส่วนราชการในจังหวัด สังกัดส านักปลัดกระทรวงฯ  จะส่งข้อมูลไปยังรองปลัดกระทรวง (ไม่ต้องผ่านอธิบดี) 

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือกเส้นทางเอกสาร) ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

Accountability 
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ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ผู้ว่าการ eMENSCR 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน 
-  กองนโยบายและแผน เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าเอกสารจากกองใด ให้ส่งไปที่ผู้ช่วยว่าการ รองผู้ว่าการท่านใด 
-  กระทรวงท่ีก ากับดูแล สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

M7 

รองผู้ว่าการ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณีท่ีมีการ 
มอบหมายภายในรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจ 

eMENSCR 

กระทรวงท่ีก ากับดูแล 
(อ่านและแสดงความคิดเห็น)  

Accountability 



nscr.nesdb.go.th 79 กรกฎาคม  2562 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล M7 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล) 

รองผู้อ านวยการ 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

สศช. 
(รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัต ิ

เพ่ือจัดท ารายงาน) 
ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ผู้อ านวยการ 
(อนุมัติข้อมูลจากรองผู้อ านวยการ) 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน 
-  กองนโยบายและแผน เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าเอกสารจากกองใด ให้ส่งไปที่รองผู้อ านวยการท่านใด 
-  กระทรวงที่ก ากับดูแล สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

eMENSCR 

กระทรวงท่ีก ากับดูแล 
(อ่านและแสดงความคิดเห็น)  

องค์การมหาชน/หน่วยงานในก ากับ  

Accountability 



nscr.nesdb.go.th 80 กรกฎาคม  2562 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล 

หมายเหตุ   -  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน  

M7 

คณบดีหรือเทียบเท่า 
(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล) 

รองอธิการบด ี
(อนุมัติข้อมูลจากระดับคณะ) 

สศช. 
รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ 

เพ่ือจัดท ารายงาน 

ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

สกอ. 
(รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ) 

อธิการบดี 
(อนุมัติข้อมูลจากรองอธิการบดี) 

eMENSCR มหาวิทยาลัย 

Accountability 
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ปลัด (อปท) 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

ผู้บริหาร  
(นายกอบต./นายกเทศมนตรี) 

eMENSCR 
รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน 

ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล M7 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล) 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

eMENSCR 

Accountability 
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ล าดับการอนุมัติข้อมูล M7 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. พัทยา กทม.) 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล) 

ปลัด (อปท) 
(ปลัดอบจ./ปลัดเมืองพัทยา) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

สศช. 
รับข้อมูลที่ได้รับการอนมัุติ 

เพื่อจัดท ารายงาน 

ผู้บริหาร  
(นายกอบจ./นายกเมือง

พัทยา) 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล) 

รองปลัดกทม.  

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

ส่งข้อมูล 

สศช. 
รับข้อมูลที่ได้รับการอนมัุติ 

เพื่อจัดท ารายงาน 
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

กทม. 

อบจ./พัทยา  
eMENSCR 

eMENSCR 

Accountability 
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ตัวอย่าง ตัวชี วัดในแผนแม่บท (Y) 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(ร้อยละ) 

ปี 2561 ร้อยละ 
18.13 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 22 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 25 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 28 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 30 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองหลักและเมืองรอง 
(สัดส่วน) 

ปี 2560 90:10 80:20 75:25 70:30 60:40 

อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) 

ปี 2560 อยู่ท่ี
อันดับ 34 จาก 
136 ประเทศ 

1 ใน 30 1 ใน 28 1  ใน 26 1 ใน 24 

ตัวชี วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-  2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 – 2575 ปี 2576 - 2580 

Y2 

Y1 

X 

โครงการ 

Z 
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โครงการ หน่วยงาน หน่วยงาน ตัวชี วัด 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ประชาชน/
สาธารณะ 

หัวหน้าส่วน 
ราชการ 

รายงาน 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

สศช. 
• พื้นที่ 
• ภาพรวม 

ส่วนรายงานผลออนไลน์ 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง 

รายงาน 
รายงาน 

eMENSCR 
Dashboard 

Data exchange 

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

TPMAP GFMIS e-Budgeting ELAAS PADME 
h

tt
p

:/
/n

sc
r.

n
es

d
b

.g
o

.t
h

 

h
tt

p
:/

/n
sc

r.
n
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d

b
.g

o
.t

h
 

E-Gov Database other Databases Etc. 

eMENSCR 
Dashboard 

• สงป. 
• สลน. 
• สลค. 
• กพร. 
• กพ. 
• ฯลฯ 

Performance management 

ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล 

X Y 

Z 
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ตัวอย่าง รูปแบบการแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดในแผนแม่บท 

ค 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดในแผนแม่บท 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

ขั นวิกฤต 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง 

20 

15 

(22) ดัชนีนิติธรรม 

(07) อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

ยังไม่มีข้อมูล 

บรรลุค่าเป้าหมาย 



nscr.nesdb.go.th 86 กรกฎาคม  2562 

Z ข้อมูลระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Y2 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X 

GAP 
 

Y1 

ปรับ 

เพ่ิม 

ซ  าซ้อน 

    แนวทางการวิเคราะห์ความสมัพันธข์อง  XYZ 
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บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องใน eMENSCR 
คณ

ะก
รร

มก
าร

ฯ 
คณ

ะร
ัฐม

นต
รี ร

ัฐส
ภา

 ฯ
ลฯ

  

ผู้ต
รว

จร
าช

กา
ร ก

รม
 ก

ระ
ทร

วง
 ส

ปน
. ฯ

ลฯ
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สรุป บทบาทของหน่วยงานต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์  รวมทั งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อส านักงานภายในเวลาและตามรายการ
ที่ส านักงานก าหนด 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  



nscr.nesdb.go.th 89 กรกฎาคม  2562 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

2.  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการสนับสนุน พัฒนา 
และบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดท า
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนอื่ น  ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใน
ความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

มติ ครม. วันที่ 12 มี.ค. 62 



 
 

ความรู้ 
คุณธรรม 
ความเพียร 
พอประมาณ 

หลักเหตุและผล 
ภูมิคุ้กัน 

90 

http://nscr.nesdb.go.th 
emenscr@nesdb.go.th 

nscr@nesdb.go.th  

http://nscr.nesdb.go.th/
mailto:emenscr@nesdb.go.th
mailto:nscr@nesdb.go.th

