
1. เอกสารการชี้แจงการ
สรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน...  

 

1 
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เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR* 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติ
การด้าน... ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) 
ของหน่วยงานระดับกองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น 
โดยสามารถตรวจสอบสิทธ์ิได้ที่ >>> Click <<<  

2) Click ที่เมนู “แผนระดับสาม” จากนั้น Click ท่ี “สรุปแผนปฏิบัติการด้าน” 

สรุปแผนปฏิบัติการด้าน 

1 

2 

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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3) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติการด้าน...” ที่ส่วนราชการได้ประกาศใช้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 
4 ธันวาคม 2560 หรือ แผนปฏิบัติการด้าน... ที่อยู่ระหว่างการจัดท า 

1. กรอกชื่อแผน  

2. กรอกปีงบประมาณที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผน (ในกรณีท่ี
แผนฯ อยู่ระหว่างการจัดท า ให้ใส่ปีที่คาดว่าจะมีการประกาศใช้แผนฯ) 

3. กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม 

4. เลือกสถานะของแผนฯ ว่าปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดท า 

5. กรอกชื่อกฎหมาย/ค าสั่งฯลฯ ที่ระบุให้มีการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว (หากม)ี และสามารถกด
เครื่องหมาย + เพ่ิม ในกรณีที่แผนฯ ดังกล่าวถูกระบุให้มีการจัดท าโดยกฎหมายมากกว่า
หนึ่งฉบับ 

1 

2 

3 

4 
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6. เลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (สอดคล้องโดยตรงเพียง 1 เป้าหมาย) 

6 

7 

8 
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3) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติการด้าน...” ที่ส่วนราชการได้ประกาศใช้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 
4 ธันวาคม 2560 หรือ แผนปฏิบัติการด้าน... ที่อยู่ระหว่างการจัดท า (…ต่อ) 
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7. เลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับประเด็น 
แผนแม่บทฯ (สอดคล้องโดยตรงเพียง 1 เป้าหมาย) 

8. เลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทย่อย 
(สอดคล้องโดยตรงเพียง 1 เป้าหมาย) 

9. กดเลือกหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ (เลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 

10. กดเลือกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนฯ (เลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 
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11. กรอกข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน 

2 

4) กรอกข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน 
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12. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันความถูกต้อง 

13. Click “บันทึกข้อมูล” 

12 
13 

4) เลือกการด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 

1 

1. Click “กลับสู่หน้าหลัก” ในกรณีที่กรอกข้อมูลแผนปฏิบัติด้าน ของส่วนราชการครบถ้วนแล้วทุกแผน 

2. Click “กรอกเพ่ิม” ในกรณีท่ีต้องการกรอกข้อมูลแผนฯ อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 



2. เอกสารการชี้แจงเอกสารชี้แจงการ
รายงานผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัติราชการ 
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เอกสารชี้แจงการรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัตริาชการ 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR* 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธ์ิท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) 
และ (password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับ
มอบหมายเท่าน้ัน 

2) Click ที่เมนู “แผนระดับสาม” จากนั้น Click ท่ี “เพิ่มแผนระดับที่สาม” 

1 

2 

1. Click ที่เมนู “แผนระดับสาม 
2. Click ทีเ่มนู         และ Click รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 

แก้ไขแผนระดับสาม 
ลบโครงการ 
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 
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3) อัพโหลดเอกสาร” 

 
เอกสารชี้แจงการรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัตริาชการ 

น าไฟล์มาอัพโหลด 



3. เอกสารการชี้แจง 
การน าเข้าแผนระดับที่ 3 
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- แผนปฏิบัติการด้าน.... 
- แผนปฏิบัตริาชการรายปี 
- แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
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เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR* 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติ
การด้าน... ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) 
ของหน่วยงานระดับกองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น 
โดยสามารถตรวจสอบสิทธ์ิได้ที่ >>> Click <<<  

2) Click ที่เมนู “แผนระดับสาม” จากนั้น Click ท่ี “เพิ่มแผนระดับที่สาม” 

1 

เพ่ิมแผนระดับท่ีสาม 2 

แผนปฏิบัติการด้าน 

3 

1. กรอกชื่อแผนปฏิบัติการด้าน....   1. Click ที่เมนู แผนระดับสาม จากนั้น Click ท่ี “เพิ่มแผนระดับทีส่าม 
2. เลือก Click ที่ แผนปฏิบัติการด้าน 

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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1. กรอกชื่อแผนปฏิบัติการด้าน....   

2.  กรอกปีงบประมาณที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่ส้ินสุดแผน (ในกรณี
แผนฯ อยู่ระหว่างการจัดท า ให้ใส่ปีที่คาดว่าจะมีการประกาศใช้แผนฯ) 

3. กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม 

1 2 

4 

3) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติการด้าน...” ที่ส่วนราชการได้ประกาศใช้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 
4 ธันวาคม 2560 หรือ แผนปฏิบัติการด้าน... ที่อยู่ระหว่างการจัดท า 

3 

4. กรอกบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผนฯ 

หมายเหตุ: ข้อมูลของแผนที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบด าเนินการกรอกเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ Template ที่  
ส านักงานฯ ได้เผยแพร่ผ่าน URL http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/  

  
 ส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี การกรอกข้อมูลแผนเข้าระบบจะ

เป็นตามหัวข้อตามที่ปรากฎใน Template ตาม URL ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี และ 5 ปี 

เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัตกิารดา้น...  

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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1. เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

2 

4 4) กรอกข้อมูล ความสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับ 

3 

2. เลือกรายละเอียดของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมาย 

ประเด็น 

ระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

3. เลือกรายละเอียดของประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

4. ระบุว่าแผนปฏิบัติการด้าน.... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง 
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4) กรอกข้อมูล ความสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับ (ต่อ) 

เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

5. เลือกแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง 

6. เลือกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ที่เกี่ยวข้อง 

7. เลือกเป้าหมายรวมที่เกี่ยวข้อง 

8. เลือกยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน)  

9 

9. ระบุแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
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5) สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ 

เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

1. ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ 

3. ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการฯ 
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5) สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ (ต่อ) 

เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

แนวทางการด าเนนิการ 

ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

7 

3 ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 

โครงการส าคัญ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปด าเนินการ (หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

1.  ระบุแนวทางการด าเนินงาน/ แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

2. ระบุเป้าหมายภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน.... 

3. ระบุค่าเป้าหมายภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน.... 

4. ระบุตัวชี้วัดเชิง outcome 

5. ระบุกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 

6. ระบุโครงการส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน.... ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

7. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีน าแผนปฏิบัติการด้าน.... ไปด าเนินการต่อ 
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อัพโหลดเอกสาร 

อัพโหลดเอกสาร 4 

6) Click ที่เมนู “ อัพโหลดเอกสาร” 

เอกสารชี้แจงการสรุปแผนปฏิบัติการดา้น...  

4. น าไฟล์แผนในรูปแบบ PDF มาอัพโหลด 


