
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงกลำโหม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/main.html
https://opendata.nesdc.go.th/
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
และกำรสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  QR Code เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 

 ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ๑ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ โดยมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
ตำมนัยมำตรำ ๑๖ ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน ประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำย และทรัพยำกรอ่ืนเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหนังสืออ้ำงถึง ๒ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 
๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน.... 
และมอบหมำยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำก ำกับกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยระดับของแผนทั้งสำมระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมำย
ให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

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

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

 ๑.๑ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
น ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกอง 

/ที่ได้รับ... 
 



 
 

-๒- 

ที่ได้รับมอบหมำย รายละเอียดตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล 
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยสามารถน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีรำยละเอียด
ปรำกฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพำะ 
ในส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
และขอให้ท่ำนน ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
จำกผู้บริหำร (M๗) โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓  
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับ 
ที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) ให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๑.๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีรำยละเอียด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ทันต่อการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงบประมำณ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งน ำเข้ำระบบ eMENSCR ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำย และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำกผู้บริหำร (M๗) 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

๒. แผนปฏิบัติการด้าน…. โดยให้ด าเนินการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่หน่วยงำน 
ได้ประกำศใช้แล้วและยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และน ำเข้ำข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตำมข้อชี้แจงที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารล าดับที่ ๓ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน.... ที่ด ำเนินกำรจัดท ำแล้วเสร็จและประกำศใช้แล้ว ขอให้หน่วยงำนน ำเข้ำระบบ  
eMENSCR ผ่ำน URL https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel๓/main.html โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่ำน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้ร ับมอบหมำยของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก  
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน….  
 ๓. ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) ขอให้ท่ำนน ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูล
อ่ืนในระบบ eMENSCR เข้ำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรากฏ ตามรายละเอียดเอกสารล าดับที่ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

/จึงเรียนมำ... 
 

 

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


 
 

-๓- 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

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

mailto:Sorraya@nesdc.go.th

