
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูล ในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรบก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมธนำรักษ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้ งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสรรพำกร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดีย วกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของส่ิงที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเ จ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำ งเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรกงสุล 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้ นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิง่ท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพิธีกำรทูต 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมยุโรป 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสำรนิเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมอำเซียน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำ เนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูล ในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปี งบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิง่ท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรข้ำว 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ทีส่่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมชลประทำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดีย วกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้ นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิง่ท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทัง้น าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยทุธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้ นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วย งำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็ นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หวัหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป   
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่ว ยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งทีส่่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดีย วกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของส่ิงที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.. .. ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้ นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป   
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จดัท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำง เป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้ งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยทุธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่  ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้ อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็น รูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งทีส่่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเ จ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หวัหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำร ป.ป.ส. 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรศำสนำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมศิลปำกร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำ เนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำ ระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธร รมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งทีส่่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่  ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอยีดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมสุขภำพจิต 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้ หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมอนำมัย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จดัท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หวัหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม. 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จดัท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งทีส่่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่ อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของส่ิงที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอยีดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทัง้น าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรู ปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรบริษัท สหโรงแรมไทยและกำรท่องเที่ยว จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนไพ่ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรร มต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสุรำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งทีส่่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่ เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรงุเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้ หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หวัหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่สง่มาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่  ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จดัท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไทย-อะมำดิอุส เซำท์อีสต์ เอเชีย จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรบริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรร มต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันกำรบินพลเรือน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้ นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เ ป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของส่ิงที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.. .. ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่สง่มาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรคลังสินค้ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็ นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรตลำด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปี งบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิง่ท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เจ้ำกรมพระธรรมนูญ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็ นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน....  ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำร
มหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่  ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำน เจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่  ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอนุญำโตตุลำกำร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูป ธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหนว่ยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ทีส่่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ(องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคุรุสภำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรก่อสร้ำงแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันไทย-เยอรมัน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพลำสติก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำหำร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้จัดกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

กรำบเรียน    อัยกำรสูงสุด 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือ
เรียนปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

อ้ำงถึง    ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  

   ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๒. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓ ลงวันที่  
๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตำมที่
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... และ
มอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำยให้
หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน  

/๑.๑ จัดท า... 
 



 
 

-๒- 

 

  ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 
ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยและผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก
ผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

  ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๒ ของสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงกำร และผ่ำน
กำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ 
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  

 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

/ตำมยุทธศำสตร์... 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html


 
 

-๓- 

 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวง/หัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๒๓ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

https://opendata.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th

