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คู่มือการจัดทาแผนระดับที่ 3
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการจัดทาแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี

1

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับแผน 3 ระดับ และการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิ
โดยมี แผนระดับที่ 3 เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

2

เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… รวมถึง
หลักการของกระบวนการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี การจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์และการ
นาเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจ สามารถแปลงยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศได้อย่างบูรณาการ
และเป็นรูปธรรม

“หน่วยงานของรัฐ” ได้แก่ หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่า

จะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการหรือไม่น้อยไปกว่าที่ระบุไว้ตามนัยของ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มีนาคม 2565
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

หลักการของแผน 3 ระดับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการรายปี
แผนปฏิบัติการด้าน…
วิธี การน าเข้ าแผนปฏิ บัติ ราชการ/
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น… ในระบบ
eMENSCR
6. วิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ
ด้าน… ในระบบ eMENSCR
มีนาคม 2565
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หลักการของแผน 3 ระดับ

ความเป็นมาของแผน 3 ระดับ ตามมติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี แ ผนเพี ย ง 3 ระดั บ เท่ า นั้ น
ตามที่ ก าหนดไว้ โ ดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2560* โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ
ที่ 2 ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติทชี่ ัดเจนผ่านการดาเนินการ
ของทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม
หมายเหตุ*
นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 เพิ่มเติม ดังนี้
• วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ
• วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 ที่เป็น
แผนปฏิบัติการด้าน…
• วันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 และ
การเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อ ครม.
• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

มีนาคม 2565
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หลักการของแผน 3 ระดับ

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนระดับที่ 3

มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
ครม. มีมติ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกา ร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

มติ ครม. 15 ธันวาคม 2563

มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562
ครม. มีมติ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบแนวทางการ
จัดท าแผนระดับ ที่ 3 ในส่ วนของแผนปฏิ บัติก ารด้ า น... โดยมอบหมายส านั ก งานฯ
พิจารณากากับการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดระดับของ
แผนทั้ง 3 ระดับอย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้
(1) การถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
(2) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น... เป็ น แผนพั ฒ นาเชิ ง ประเด็ น ที่ มี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงานที่จัดทาตามกฎหมายกาหนด ในกรณีที่
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทา หน่วยงานต้องมีเหตุจาเป็นในการจัดทาแผนฯ

ครม. มีมติ เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... โดยยึด
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้
กาหนดให้ทุกแผนที่หน่วยงานจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หน่วยงานจะต้องเสนอ
แผนให้ สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน
ทุกครั้ง

มติ ครม. 27 เมษายน 2564

ครม. มี มติ รับทราบคู่ มื อแนวทางการจั ดท าแผนระดั บที่ 3 และการเสนอแผนระดั บที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ สานักงานฯ เสนอ

มติ ครม. 9 พฤศจิกายน 2564
ครม. มีมติเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทาและรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 พร้อมนาเข้าข้อมูลในระบบ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
มีนาคม 2565
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หลักการของแผน 3 ระดับ

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ 1 เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65

ยุทธศาสตร์ชาติ
“ยุทธศาสตร์ชาติ”
สามารถใช้ได้กับแผน
ระดับที่ 1 เท่านั้น

มีนาคม 2565
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หลักการของแผน 3 ระดับ

แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 2 คือ แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และการถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

ก าหนดประเด็ น การพั ฒนาที่ มี
ความบู ร ณาการและเชื่ อ มโยง
ระหว่ า งยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ า นที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 23
ประเด็น

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก
หรื อกฎระเบี ยบกฎระเบี ยบ ในห้ วง
ระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่ อ ให้ ร ากฐานการพั ฒ นามี
ความเหมาะสมกับบริบทประเทศ

ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควร
ให้ความสาคัญและมุ่งดาเนินการใน
ระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
โดยค านึง ถึ ง พลวัตและเงื่ อนไขการ
พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่

กรอบการดาเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามทุกรู ปแบบ
เพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ความมั่ น คง
แห่งชาติ

มีนาคม 2565
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หลักการของแผน 3 ระดับ

แผนระดับที่ 3

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้นโดย หน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี
และรายปี) (2) แผนปฏิบัติการด้าน… (3) แผนอื่น ๆ และ (4) แผนระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด)

แผนปฏิบัติราชการ
(ระยะน5ข้ปีอและรายปี
ประเด็
คาถาม)
จั ดท าขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ ก าหนดให้ ทุ ก หน่ วยงานของรั ฐ ต้ อ ง
จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี
เป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็น
รูปธรรม
ไม่ต้องนาเข้า ครม. เพื่อพิจารณา/ทราบ
นาเข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
และนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ

มีนาคม 2565

แผนปฏิ
บัติการด้
ประเด็
นข้าน...
อคาถาม
มีกฎหมายให้จัดทาและนาเข้าครม. หากไม่มีต้องพิจารณา
ความจาเป็นในการจัดทาและหรือเสนอเข้า ครม.
ในการพิจารณาจัดทาแผนฯ ต้องคานึงความจาเป็นในการ
จัดทาเสมอ โดยต้องพิจารณาแผนฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
เพื่อพิจารณาความจาเป็นในการจัดทา การควบรวมเป็น
แผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิก
เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based) จัดทาขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านซึ่งอยู่นอกเหนือจากภารกิ จ
ปกติของหน่วยงาน
เป็นแผนเชิงปฏิบัติ (Action Plan) โดยต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน
นาเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
เมื่อประกาศใช้แผนแล้ว (รายงานผลสัมฤทธิ)์
nescr.nesdc.go.th

แผนอื่น ๆ ...
หมายถึง แผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่มี กฎหมายระบุ
ให้ใช้ชื่อนั้น ๆ

แผนปฏิบัติการไม่นับรวมแผนปฏิบัติ
การหรื อ แผนอื่น ๆ ที่ มีวั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อใช้เป็นแผนสาหรับการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
8
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แผนระดับที่ 3

แผนระดับพื้นที่
กลไกของแผนระดับที่ 3 เป็นกลไกหลักสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดาเนินงานของระดับพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในทุก
ระดับสามารถดาเนินงานไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่
ประกอบด้วย
แผนพัฒนาภาค

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

แผนที่ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคที่ ส อดคล อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติ
การพั ฒ นาเชิ ง กายภาพและพื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ
เป็น เครื่ องมื อบู รณาการแผนของส่วนราชการ เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพั ฒ นาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ โดย
โครงการที่ บ รรจุ จ ะต้ อ งมี ก ารเชื่อ มโยงกั บโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่ สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ ผลสั ม ฤทธิ์
ตามเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม มักมีระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : เป็นแผนที่มุ่งเน้นการชี้นาการ
พัฒนาของพื้นที่ในลักษณะกลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าหมาย
ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด มีระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด : เป็ น แผนที่ มุ่ ง เน้ น การชี้ น าการ
พัฒนาของพื้นที่จังหวัดซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ บรรจุ ข้ อ มู ล
โครงการ/การด าเนิ น งานของส่ ว นราชการในพื้ น ที่
ตลอดจนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการ
วางแผนภาพรวมของพื้ น ที่ ใ นรู ป แบบห่ ว งโซ คุ ณ คา
มีระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี

แผนปฏิ บั ติราชการกลุ่ ม จั งหวัด : เป็ น แผนเพื่ อ เป็ น
กรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ใน
ระดับกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด : เป็นแผนเพื่อเป็นกรอบใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐในระดับกลุ่ม
จังหวัด โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนฯ จะต้องมีการ
เชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีระยะเวลาการจัดทาแผนฯ 1 ปี

มีนาคม 2565
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บัญญัติ 10 ประการของแผนระดับที่ 3

1

ทุ ก แผน ยกเว้ น ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (แผนระดั บ ที่ 1) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) ให้ถือเป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด

2

แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี)
ซึ่งเป็ นแผนระดับ ที่ 3 หลั กในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนปฏิบั ติก ารด้า น...
(ประเด็นร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน) โดยแผนระดับที่ 3 ต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิง
ปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม

3

แผนระดับ ที่ 3 ในส่ ว นของแผนปฏิ บั ติก ารด้า น... ต้อ งมี เ ท่ า ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น หากไม่ มี
กฎหมายให้จัดทาแผนฯ ต้องมีเหตุผลความจาเป็นในการจัดทา (โดยให้ ถือ พ.ร.ฎ. เป็ น
ลาดับศักดิ์กฎหมายขั้นต่าสุด)

4

ประเด็นของแผนปฏิบัติการด้าน... แต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ้าซ้อน (มีหลายแผนจากหลาย
หน่วยงานในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการทบทวนกฎหมายที่กาหนดให้มี
การจัดทาแผนฯ และจัดให้มีการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนดให้มีการ
จัดทาแผนฯ เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียว

5

มีนาคม 2565

แผนปฏิ บั ติ ก ารด้า น... ให้ มี เ พี ย งระดั บ เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ จ ะเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี โดยให้ หน่ ว ยงานถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติก ารด้า น... ไปสู่ แผนปฏิ บั ติราชการ
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง นี้ หากจ าเป็ น ต้อ งมี
การจัดทาแผนย่อยของแผนปฏิบัติการด้าน... ภายหลังจากที่แผนฯ ได้รับการประกาศใช้
หน่วยงานไม่จาเป็นต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ ยกเว้นแต่มีกฎหมาย
กาหนดอย่างชัดเจนให้ต้องนาเสนอ

6 สาระของแผนระดับที่ 3 จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามแบบฟอร์มการจัดทาแผนระดับที่
3 ที่สานักงานฯ กาหนด และจัดทารายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List)
ตามที่สานักงานฯ กาหนดในคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้ รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3
(Check List) ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนตามองค์ประกอบ
ของแผนฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสานักงานฯ
7 ห้ วงระยะเวลาของแผนระดั บที่ 3 โดยเฉพาะช่วงเวลาสิ้ นสุ ดของแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิ บัติการด้าน... ต้องสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนแม่ บทฯ
(พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580)
8 แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิ บั ติการด้าน... ทุกแผน ถ้ ามี ความจาเป็ นต้องเข้าสู่ การ
พิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของสานักงานฯ
(ไม่มีข้อยกเว้น) โดยหน่วยงานต้องจัดส่ง(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน... สรุปแบบฟอร์มการจัดทา
แผนฯ และรายการตรวจสอบการพิ จารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) มายังส านั กงานฯ
เพื่อเข้าสู่ กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ทั้ งนี้ หน่วยงานไม่ต้องจัดส่ งแผนปฏิบั ติราชการ
มายั งส านั กงานฯ เนื่ องจากไม่ จ าเป็ นต้องเสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการต่ อคณะรั ฐมนตรีเพื่ อ
พิจารณา/ทราบ
9 การเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น… สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของส านั ก งานฯ จะต้ อ ง
ดาเนิ น การในลั ก ษณะการน าเรื่อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณา/ทราบที่ ก าหนดโดย
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีที่
กากับดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนฯ เข้าสู่กระบวนการฯ
10

แผนระดับที่ 3 ทุก แผน ทั้ งแผนปฏิบั ติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี
แผนปฏิบัติการด้าน... และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนทั้ง 3 ข้างต้น เมื่อประกาศใช้
แล้ ว ต้ อ งน าเข้ า ข้ อ มู ล แผนระบบ eMENSCR รวมทั้ ง น าเข้ า รายงานผลสั ม ฤทธิ์
ของแผนในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่สานักงานฯ กาหนด
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การดาเนินการของแผนระดับที่ 3 ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
คณะรัฐมนตรี มีมติเ มื่อวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2563 วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตาม
หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (Plan Do Check Act :
PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ
ปรับปรุง” โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นการดาเนินการในส่วน
ของขั้นการปฏิบัติ “Do”
ก า ร ด า เ นิ น ง า น
(Do) จะมุ่งเน้นการจัดทาแผนระดับที่ 3 และการจัดทา
โครงการ/การดาเนินงาน โดยที่ผ่านมา สานักงานฯ ได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนระดับที่ 3 และ
การจัดทาโครงการ/การดาเนิน งาน ให้สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้า หมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ)

มีนาคม 2565
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การถ่ายระดับความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship
: XYZ) คือ หลักในการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ/การดาเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ผลลัพธ์สุดท้าย คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
ผลลัพธ์ขั้นกลาง คือ เป้าหมายของแผนแม่บทใน
ระดับประเด็น (Y2)
ผลลัพธ์เบื้องต้น คือ เป้าหมายของแผนแม่บทใน
ระดับแผนย่อย (Y1)
ผลผลิต คือ เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ (X)
แผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่บรรจุแผนงาน โครงการหรือ
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น ผ่าน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี
และแผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี) โดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการซึ่ ง เป็ นแผนระดับ ที่ 3 หลั ก ในการถ่า ยระดั บ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

มีนาคม 2565
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ตัวอย่างการแสดงการถ่ายระดับความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 สู่แผนระดับต่างๆ ในประเด็นเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนระดับที่ 1

เป้าหมาย Y2

Z

Y

เป้าหมาย
Y1

แผนระดับที่ 2

160001

160101

V01 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

แผนระดับที่ 3

X
มีนาคม 2565

F0101 การต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
F0102 การสืบสาน สร้างมูลค่า และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
F0103 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบริหาร
จัดการฐานข้อมูล OTOP
F0104 การยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แผนปฏิบัติการด้าน...

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

160002

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

160201

ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์

V03 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

F0201 คุณภาพและเพิม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
ตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
F0203 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
มาตรฐานสากล

F0301 ช่องทางการตลาด ระดับจังหวัด/ภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ
F0302 ช่องทางการตลาด Online, E-Commerce,
Digital Marketing
F0303 ช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า/ Niche
Market

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 25xx-25xx กระทรวง XX

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 25XX กระทรวง XX
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การสร้างอาชีพบนพื้นฐานการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ภูมิ
ปัญญาสากล

โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชน

nescr.nesdc.go.th

160202
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายระดับแผนแม่บทฯในประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

กลุ่ ม ประชากรรายได้
ต่ า สุ ด ร้ อ ย ล ะ 4 0 มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการภาค…รายปี
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด…รายปี
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด…รายปี
โครงการโครงการดิจิทัลชุมชน
ด้าน e-commerce

...
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หลักการของแผน 3 ระดับ

วิธีการจัดทาแผนระดับที่ 3 ตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

การจัดทาแผนให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทา ตลอดจนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยยึ ดหลักการ
PDCA และการตรวจสอบประเมินผลหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ซึ่งการจัดทาแผนดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle)
การกาหนดประเด็นเชิงนโยบาย : ศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมู ล เชิงประจักษ์จากแหล่ งข้อมูล ที่น่า เชื่อถือ ข้อมูล ใน
ระบบ eMENSCR เพื่อประมวลข้อมูลสาหรับจัดทาแผนระดับที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพ
การกาหนดนโยบาย : เป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนดแผนฯ โดยการนาข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทาข้อเสนอแผนฯ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย : การนาทางเลือกที่ผู้จัดทาแผนฯ เลือก มาดาเนิน
การตามกระบวนการจัดทาแผนฯ การเสนอแผนฯ และการประกาศใช้แผนฯ
การนานโยบายไปปฏิบัติ : หน่วยงานของรั ฐด าเนินการตามแผนฯ ให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนาเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR
เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของแผนฯ ในระยะต่อไป
การทบทวนและประเมิ นผลนโยบาย : หน่ ว ยงานของรั ฐทบทวน และ
ประมวลผลการด าเนิ นงานที่ สามารถส่ งผลต่ อการบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงาน
ของแผนฯ รวมทั้งจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 เพื่อวิเคราะห์
และทราบถึ งปั ญหาอุ ปสรรคและข้ อจ ากั ดในการด าเนิ นงาน น าไปสู่ การ
ปรั บปรุ งแก้ ไข และพั ฒนาการจั ดท าแผนฯ โดยการด าเนิ นการผ่ านระบบ
eMENSCR
มีนาคม 2565
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หลักการของแผน 3 ระดับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาแผนระดับที่ 3

Policy Cycle

เนื้อหาของแผนฯ เป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้แผนเป็นแผนที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการดาเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้า หมายยุทธศาสตร์ชาติไ ด้อย่า งเป็น รูปธรรม ดังนั้น ในการจัดทาแผนปฏิบัติร าชการระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติร าชการรายปี และแผนปฏิบัติก ารด้า น... หน่วยงานจึงควรประยุกต์นาหลักการวงจร
นโยบาย (Policy Cycle) มาใช้ในการจัดทาแผน โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

การอ้ า งอิ ง หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนให้ เ ป็ น แผนที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้า ที่ทั้งในอดีต
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การดาเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
“ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย คือ?
องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้
มีนาคม 2565
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ห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (FVCT)
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หลักการของแผน 3 ระดับ

โครงการ/การดาเนินงาน ที่บรรจุในแผนระดับที่ 3

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องบรรจุโครงการ/การดาเนินงาน สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 3 และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานฯ จึงควร
ประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

โครงการของหน่วยงานของรัฐทุกโครงการต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ตามหลัก
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล (Causal Relationship :
XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการ
จัดทาโครงการจากคู่มือ “คู่มือการจัดท า
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ” ที่สานักงานฯ จัดทา
คู่มือการจัดทาโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีนาคม 2565
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี คือ?
แผนปฏิบัติร าชการระยะ 5 ปี เป็นแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น เพื่อเป็น กรอบในการดาเนินงานในระยะ 5 ปี ในการบรรลุ
ภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ และขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนระดับที่ 2 ตลอดจนแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่า งเป็น รูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ร ะดับกรมขึ้น ไปต้องจัด ทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และนาเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR
ตลอดจนจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และนาเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR

หลักการในการจัดทาแผนฯ
แผนฯ ต้ อ งตอบสนองต่ อ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และต้ อ ง
สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลาของแผนฯ ต้องสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ (ปี 2565 ปี 2570
ปี 2575 และปี 2580)

เนื้ อ หาของแผนฯ ระบุ ส าระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ นโยบายการปฏิ บั ติ
ราชการของหน่ วยงานของรัฐ เป้ าหมายและผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตลอดจนโครงการ/การดาเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากร
อื่นที่คาดการณ์ว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งน าเข้ า ข้ อ มู ล แผนฯ ในระบบ eMENSCR รวมทั้ ง จั ด ท า
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากาเนินการ (ห้วงระยะเวลา 5 ปี)
และนาเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป โดยสานักงานฯ จะดาเนินการรวบรวม ประมวลผล รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

มีนาคม 2565

หน่วยงานของรัฐไม่จาเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน
ของรั ฐ ให้ สานั กงานฯ พิจ ารณากลั่ น กรอง เนื่ อ งจากไม่ ต้อ งมีก ารน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการประกาศใช้

nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

กระบวนการในการจัดทาแผนตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX)
(กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)
ประเด็นการพัฒนา
+ เป้าหมายการพัฒนา
+ FVCT
การกาหนดประเด็น
เชิงนโยบาย

หน่วยงานของรัฐจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี

ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป (ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)
(กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 25XX)

ประกาศใช้
แผนฯ

นาเข้าแผนฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

การตัดสินใจเชิงนโยบาย

หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการตามแผนฯ

หน่วยงานจัดทารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

การนานโยบายไปปฏิบัติ

การกาหนดนโยบาย
กระบวนการร่ า งแผนปฏิ บั ติ
ราชการระยะ 5 ปี เป็นไปตาม
ความเหมาะสม หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน

หน่ ว ยงานของรั ฐ น าแผนฯ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จาก
หัวหน้าส่วนราชการ (M7) เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ภายใน 30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ

นารายงานฯ เข้าสู่ระบบ
eMENSCR*
การทบทวนและประเมินผล

* หมายเหตุ: สานักงานฯ ดาเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ที่นาเข้าในระบบ eMENSCR และดาเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

เค้าโครงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
ส่วนที่ 3 ความสอดคล้ องกับ เป้าหมาย
SDGs
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย
ย่อย (Target) ของ SDGs ที่ มีความ
สอดคล้องกับแผนฯ

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร :
สรุปสาระสาคัญของแผนฯ

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
• แผนที่ ระดับที่ 1 ระบุยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ด้ านหลั กและด้ านรองที่ สอดคล้ องกั บ
แผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้องด้านหลักและด้านรอง รวมทั้ง
ระบุเป้าหมายระดับประเด็นและแผนย่อย
ของแผนแม่ บทฯ ที่ เกี่ยวข้อง และแผน
ระดับที่ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
• แผนระดั บที่ 3 หน่ วยงานจะต้ องระบุ
แผนระดับที่ 3 อื่น ที่เกี่ยวข้อง

มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th

ส่ ว นที่ 4 สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการระยะ 5 ปี
• ระบุ ภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้ วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม
• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง เป้ า หมาย ค่ า
เป้ าหมาย ตั วชี้วั ด แนวทางการพัฒนา
โครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5
ปี
• งบประมาณที่คาดการณ์ในช่วงระยะเวลา
5 ปี

20

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

หลักการและกระบวนการจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
หน่วยงานจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCAเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (5 ปี)
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานะค่าสีซึ่งได้จากการคานวณผลเป็นฐาน 100
ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

76% – 99% 100%
ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานของรัฐนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสานักงานฯ จะดาเนินการประมวล
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่นาเข้าระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิน้ สุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.) (กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)
หน่วยงานของรัฐ

มีนาคม 2565

จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนฯ

นารายงานฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

สานักงานฯ ประมวลรวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และเสนอเข้า ครม.

การดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

เค้าโครงแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
การด าเนิ น การ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ

ส่ วนที่ 2 ผลสั มฤทธิ์ การด าเนิ นงานของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสั มฤทธิ์
การด าเนิ นงานของแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ระยะ 5 ปี เป้ าหมายและค่ าเป้ าหมาย
ของแผนฯ ค่ าเป้ าหมายที่ สั มฤทธิ์ ต่ อ
ค่ า เป้ าหมายรวม สถานการณ์ บ รรลุ
ผลสัมฤทธิ์
• อธิ บายถึ งแผนฯ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร

มีนาคม 2565
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ส่ วนที่ 3 ผลสั มฤทธิ์ ของการด าเนิ นงานของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต่อแผน 3 ระดับ
ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ตามแผนฯ โดย
• แผนระดั บที่ 1 ระบุ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ าน
ที่สอดคล้องกับแผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็น
และเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทย่ อ ยของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การดาเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs
ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างการดาเนินงานตามแผนฯ
ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการดาเนินงานตามแผนฯ
22

แผนปฏิบัติราชการรายปี

มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี คือ?

แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
โดยระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่า ย แ ละ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ร ะดับกรมขึ้นไปต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลส่วนราชการนั้นให้
ความเห็นชอบ และนาเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ตลอดจนจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และนาเข้าข้อมูลรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR

หลักการในการจัดทาแผนฯ
แผนฯ ต้ อ งตอบสนองภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และต้ อ ง
สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื้ อ หาของแผนฯ ระบุ ส าระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ นโยบายการปฏิ บั ติ
ราชการของหน่ วยงานของรัฐ เป้ าหมายและผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตัวชี้วัดของภารกิ จที่ ต้องสะท้อนเป้ าหมายและค่ าเป้ าหมายได้ อย่ าง
แท้จริง ตลอดจนโครงการ/การดาเนินการ รวมทั้งงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นที่ใช้ใน 1 ปีงบปประมาณ อย่างชัดเจน
มีนาคม 2565

แผนฯ ต้องบรรจุโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับโครงการอื่น ๆ และภารกิจหน้าที่ประจาของหน่วยงาน
หน่วยงานของรัฐไม่จาเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานของรัฐ
ให้ ส านั ก งานฯ พิ จ ารณากลั่ น กรอง เนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งมี ก ารน าเสนอ ครม.
พิจารณาก่อนการประกาศใช้ แต่ต้องนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายใน
30 วันหลังการประกาศใช้
หน่ วยงานของรั ฐ จั ดท ารายงานแสดงผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนปฏิ บั ติราชการรายปี
เมื่อสิ้นปีงบประมาณและนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีง บประมาณถั ดไป กรณี ที่ ห น่ วยงานดาเนิ น การตามปี ป ฏิ ทิ น ให้ น าเข้ า ข้ อ มู ล
ในระบบ eMENSCR ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม
nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติราชการรายปี

กระบวนการในการจัดทาแผนตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX)
(กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)
ประเด็นการพัฒนา
+ เป้าหมายการ
พัฒนา + FVCT
การกาหนดประเด็น
เชิงนโยบาย

หน่วยงานของรัฐจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี

หน่วยงานของรัฐเสนอ
(ร่าง) แผนฯ ต่อรมต.
การกาหนดนโยบาย

รมต. เห็นชอบ

การตัดสินใจเชิงนโยบาย

ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป (ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)
(กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 25XX)

หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนฯ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร

ประกาศใช้แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี

นาแผนฯ เข้าสู่ระบบ
eMENSCR
หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการตามขั้นตอน
ของสานักงบประมาณใน
การเสนอของบประมาณ

หน่วยงานของรัฐ
จัดทารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

การทบทวนและประเมินผล

หน่วยงานดาเนินการ
ตามแผนฯ
การนานโยบายไปปฏิบัติ

หมายเหตุ: กรณีที่ภารกิจไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หมดความจาเป็น มีค่าใช้จ่ายสูงเกินจาเป็นหรือไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขได้ หน่วยงานสามารถปรับสาระของแผนปฏิบัติราชการ เมื่อได้รีบตวามเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มีนาคม 2565
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แผนปฏิบัติราชการรายปี

เค้าโครงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้ องกับ เป้าหมาย
SDGs
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย
ย่อย (Target) ของ SDGs ที่ มีความ
สอดคล้องกับแผนฯ

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร :
สรุปสาระสาคัญของแผนฯ

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
• แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านหลักและด้านรองที่สอดคล้องกับ
แผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บท
ฯ ที่ เกี่ ยวข้ องด้ านหลั กและด้ านรอง
รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หากมี)
• แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุ
แผนระดับที่ 3 อื่น ที่เกี่ยวข้อง

มีนาคม 2565
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ส่ ว นที่ 4 สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการรายปี
• ระบุ ภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้ วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม
• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง เป้ า หมาย ค่ า
เป้าหมาย ตัวชี้วั ด แนวทางการพั ฒนา
โครงการ/การดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี
ส่วนที่ 5 ประมาณการวงเงินงบประมาณ
• ประมาณการรายได้ ข องส่ ว นราชการ
(ถ้ามี)
• ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
26

แผนปฏิบัติราชการรายปี

หลักการและกระบวนการจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCA เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานะค่าสีซึ่งได้จากการคานวณผลเป็นฐาน 100
ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

76% – 99% 100%
ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานของรัฐนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสานักงานฯ จะดาเนินการประมวล
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่นาเข้าระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิน้ สุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.) (กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)
หน่วยงานของรัฐ

มีนาคม 2565

จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนฯ

นารายงานฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

สานักงานฯ ประมวลรวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และเสนอเข้า ครม.

การดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติราชการรายปี

เค้าโครงแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
การด าเนิ น การ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ
ส่ วนที่ 2 ผลสั มฤทธิ์ การด าเนิ นงานของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสั มฤทธิ์
การด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี เป้ าหมายและค่ าเป้ าหมายของ
แผนฯ ค่ า เป้ า หมายที่ สั ม ฤทธิ์ ต่ อค่ า
เป้ า หมายรวม สถานการณ์ บ รรลุ
ผลสัมฤทธิ์
• อธิ บายถึ งแผนฯ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร

มีนาคม 2565
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ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อแผน 3 ระดับ
ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ตามแผนฯ โดย
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
สอดคล้องกับแผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็น
และเป้ าหมายของแผนแม่ บทย่ อยของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
• แผนระดั บ ที่ 3 ระบุ แ ผนแม่ บทฯ ที่
สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการรายปี
ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การดาเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs
ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างการดาเนินงานตามแผนฯ
ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการดาเนินงานตามแผนฯ
28

แผนปฏิบัติการด้าน...

มีนาคม 2565
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แผนปฏิบัติการด้าน…

แผนปฏิบัติการด้าน... คือ?

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ที่ไม่ใช่การดาเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน...
ยึดหลักการตามมติ ครม. 4 ธ.ค. 60
และวันที่ 3 ธ.ค. 62

ยึดหลักการตามมติ ครม. 9 พ.ย. 64

แผนปฏิ บั ติ การด้ า น... เป็ น แผน
การพัฒนาเชิงประเด็น

มีนาคม 2565

กาหนดให้มีแผน 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอื่นใดที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ 1
และ 2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด
ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทาและรายงานผลสัมฤทธิ์ ของแผนระดับที่ 3 พร้อมนาเข้าข้อมูลในระบบ
eMENSCR โดยให้ รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้า น... ในแต่ละปีงบประมาณและรายงาน
สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย
ไม่ใช่การดาเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1
กระทรวงหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิ ง ปฏิ บั ติ (Action Plan) ซึ่ ง ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น …
ตามที่ สานั กงานฯ ก าหนด ที่ จะต้ องมีการพิ จารณาถึ งความจ าเป็ นของการต้ องมี แผนปฏิบั ติ การด้ าน…
เพื่อไม่ให้มีจานวนแผนที่มากเกินความจาเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
nescr.nesdc.go.th

30

แผนปฏิบัติการด้าน…

สรุปกระบวนการการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… และนาเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ :
1. หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
และรายปี มายังสานักงานฯ เพื่อพิจารณา เนื่องจากไม่มี
กฎหมายก าหนดให้ ต้ องเสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้
2. หน่วยงานต้องจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการ
ด้าน… โดยนาเข้าข้อมูลรายงานผลสั มฤทธิ์ ฯ ในระบบ
eMENSCR เป็นรายปี

มีนาคม 2565
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แผนปฏิบัติการด้าน…

1

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…

ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

กรณีมีกฎหมายกาหนดให้จัดทาและ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ
แผนก่อนการประกาศใช้แผน

กรณีมีกฎหมาย
กาหนดให้จัดทาและ
เสนอ ครม.

มีนาคม 2565

ดาเนินการจัดทาแผนตามกฎหมาย โดยมี สาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบั ติการด้ าน... ตามที่
สานักงานฯ กาหนด พร้อมทั้งเสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ตามขั้นตอน
ต่อไป โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สุดท้าย

หน่วยงาน
จัดทาแผนฯ

หน่วยงานเสนอแผนฯ
มายัง สานักงานฯ เพื่อ
พิจารณา
ให้ความเห็น

nescr.nesdc.go.th

สานักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการ
นาเสนอ ครม.
เพื่อพิจารณา/ทราบ
ตามขั้นตอนต่อไป*

32

แผนปฏิบัติการด้าน…

1

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…

ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

กรณีไม่มีกฎหมายกาหนดให้จัดทา
และเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจารณา/
ทราบ แผนก่อนการประกาศใช้

หน่วยงานพิจารณาเหตุจาเป็นในการจัดทาแผน โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง โดยหน่วยงานสามารถดาเนินการได้ ดังนี้ (1) กรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดทาและนาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา/ทราบ ให้
หน่วยงานจัดทาแผนและเสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่สานักงานฯ กาหนด (2) หากไม่มีความจาเป็นในการ
นาเสนอ ครม. ให้ดาเนินการประกาศใช้แผนฯ และหน่วยงานนาเข้าแผนในระบบ eMENSCR ต่ อไป โดยแผนต้องมีเนื้ อหาตามรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ สานักงานฯ กาหนด เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความจาเป็นในการ
เสนอคณะรัฐมนตรีของสานักงานฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ส านั ก งานฯ กลั่ น กรองแผน และแจ้ ง ผลการ
พิ จ ารณาฯไปที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งเพื่ อ
ด าเนิ นการน าเสนอ ครม. เพื่ อ พิ จ ารณา ตาม
ขั้ น ตอนต่ อ ไป และหน่ ว ยงานน าแผนฯ เข้ า
eMENSCR ภายหลังแผนผ่าน ครม. พิจารณา

สานักงานฯ แจ้ง ผลการพิจารณาไปหน่ว ยงาน
เจ้าของแผนเพื่อดาเนินการประกาศใช้แผนต่อไป

มีนาคม 2565
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แผนปฏิบัติการด้าน…

1

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…

ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

กรณีที่เป็นการดาเนินการ
จัดทาแผนผ่านกลไกทาง
บริหาร
อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
มติ ครม. มติคณะกรรมการ
ระดับชาติ และอื่น ๆ

มติคณะ
รัฐมนตรี

ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี

กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งจัด ท า พบว่ า มี
กฎหมาย/มีค วามจาเป็น ต้อ งจัด ทาและ
นาเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/
ทราบ หน่ว ยงานสามารถดาเนินการตาม
ขั ้น ตอนเช่น เดีย วกับ กรณี ม ีก ฎหมาย
ก าหนดให้ จั ด ท าและเสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้
อื่น ๆ

ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการทบทวนความจาเป็นของการมีแผนฯ
กรณี จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท าแผน แต่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าเสนอแผนต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา/ทราบ ให้
ดาเนินการจัดทาแผน โดยมีสาระสาคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…
ตามที่ส านักงานฯ กาหนด และเสนอแผนให้คณะกรรมการระดับ ชาติห รือผู้มี อานาจในการอนุมัติแ ผน
พิจารณา และเมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอานาจในการอนุมัติแผน
แล้ว พบว่า
• จ าเป็นต้ องเสนอคณะรั ฐมนตรี เ พื่อทราบ ให้ ด าเนิ นการตามขั้น ตอนเช่น เดีย วกับ กรณี ไม่ มี กฎหมาย
กาหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ก่อนการประกาศใช้แผน
• ไม่มีความจาเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานดาเนินการนาเข้าแผนในระบบ eMENSCR
• ไม่มีความจาเป็นต้องจัดทาแผน ให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอานาจในการอนุมัติแผนพิจารณาแจ้ง
หน่วยงานจัดทาแผน

มติคณะกรรมการ
ระดับชาติ

ส านั กงานฯ รวบรวมและ
รายงานต่ อ คณะรั ฐมนตรี
ทราบต่อไป

• คณะกรรมการระดับชาติต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งด้วยกฎหมายโดย
ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สุดท้าย
• มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานเท่านั้น
• หากการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้จัดทาและเสนอแผนฯ ต่อ ครม.
พิจารณา/ทราบ
มีนาคม 2565

สานักงานฯ
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แผนปฏิบัติการด้าน…

2

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้าน…

เนื้อหา
ของแผน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ของแผน

มีนาคม 2565

ให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนฯโดยมี
สาระส าคั ญ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งานฯ
กาหนด
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2
• เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม
• โครงการ/การดาเนินงาน
ควรมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของแผนแม่บทฯ โดยให้กาหนดช่วงเวลาสิ้นสุด
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ตรงกับช่วงปีของการ
กาหนดค่าเป้าหมายในการบรรลุไว้ทุก ๆ 5 ปี
ได้แก่ ปี 2565, 2570, 2575 และ 2580

ชื่อ
ของแผน

แผนปฏิบัติการด้าน...ทุกแผน หากไม่มี
บทบั ญญั ติ ของกฎหมายก าหนดชื่ อไว้
อย่ างชั ดเจน ต้ องก าหนดชื่อแผนฯ ว่ า
“แผนปฏิบัติการด้าน... (พ.ศ. ....-....)”

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป และจาเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนระดั บ ที่ 1 และ/หรื อ แผนระดั บ ที่ 2
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้าน…. ดาเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน...
ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2
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แผนปฏิบัติการด้าน…

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนแผนปฏิบัติการด้าน… ที่สานักงานฯ พิจารณา

โดยใช้รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Checklist) เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ของสานักงานฯ เป็นหลักในการวิเคราะห์

ตรวจสอบหนังสือนาส่งแผนฯ

ตรวจสอบความจาเป็นให้จัดทาแผนฯ

หน่ ว ยงานได้ มี ก ารน าเรี ย น ส านั ก งานฯ โดยมี
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแล
ส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
เป็นผู้ลงนาม โดยมีรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่กากับ
ดูแลส่วนราชการเห็นชอบให้เสนอแผนต่อ สานักงานฯ
พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป
กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมาย
รองนายกหรือรัฐมนตรีกากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้นาเสนอ
แผนมายังสานักงานฯ โดยแนบเอกสารการได้รับความเห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง

➢ หากมีกฎหมายกาหนด จะต้อง
เป็ น การจั ด ท าแผนที่ ร ะบุ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ พระราช
ก
า
ห
น
ด
พระราชกฤษฎีกาเท่านั้น จึงถือ
ปฏิบัติว่ามีกฎหมายกาหนดให้
จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

❑ มีกฎหมายกาหนด จะต้องเป็นการจัดทาแผนที่ระบุ
ในพระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกาเท่านั้น
❑ ไม่มีกฎหมายกาหนด จะต้องมีการระบุความจาเป็น
ของการจัดทาแผนที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากไม่ มี แผนปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ จะ
ก่อให้ เกิดความเสี ย หายหรือผลกระทบวงกว้ างต่อ
ประเทศอย่า งรุนแรง ซึ่งแผนต้องเป็น ประเด็นการ
พัฒนาที่สาคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ต้องไม่ใช่การดาเนินการที่มี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

Checklist และ Template มี ป ระโยชน์ ใ นการตรวจสอบความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบแผน และช่วยให้หน่วยงานสามารถกรอก
ข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้สะดวกขึ้น
โดย สานักงานฯ จะใช้ระยะเวลา
พิ จ ารณากลั่ น กรอง 30 - 45
วันทาการโดยประมาณ

ตรวจสอบสาระสาคัญของแผนฯ
1. เนื้อหาของแผน
- ความสอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ และ
แผนระดับที่ 2
- เป้าหมายและตัวชี้วัดที่จัดเจนเป็นรูปธรรม
- โครงการ/การด าเนินงาน มี การระบุอย่า ง
เป็ น รู ป ธรรมที่ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน...
มีนาคม 2565

2. ระยะเวลาการดาเนินงานของแผน
มีกรอบระยะเวลาที่ สอดคล้องกับห้ ว ง
เวลาของแผนแม่ บ ทฯ โดยก าหนด
ช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนตรงกับช่วงปีที่
ก าหนดค่ า เป้ า หมายในการบรรลุ ไ ว้
ทุกๆ 5 ปี ได้แก่ ปี 2565 , ปี 2570 ,
ปี 2575 และปี 2580

3. ชื่อของแผน
แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มี
บทบัญ ญัติข องกฎหมายกาหนด
ชื่อไว้อย่างชัดเจน ต้องกาหนดให้
ใช้ชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการ
ด้าน... (พ.ศ. ....-....)” เท่านั้น
nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติการด้าน…

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนแผนปฏิบัติการด้าน… ที่สานักงานฯ พิจารณา

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… สาหรับหน่วยงาน
ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... ที่หน่วยงานจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา/ทราบ จะต้องมีองค์ประกอบตามรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3
(Check List) ตามที่สานักงานฯ กาหนด ดังต่อไปนี้ (เป็นอย่างน้อย)

ตรวจสอบรายการหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3
(Check List)
มีนาคม 2565
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กระบวนการหลังสานักงานฯ วิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…

กรณี พิ จ ารณาแล้วพบว่า แผนปฏิบั ติ การด้ า น... มีค วามจาเป็ น ต้อ งเสนอ ครม.
พิจารณาแผนก่อนการประกาศใช้ จะมีการแจ้งหน่วยงานเสนอแผนฯ 3 กรณี ดังนี้

1. ไม่มีความเห็นให้หน่วยงานแก้ไขแผนอย่างเป็นนัยสาคัญ
ให้หน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนในการนาแผนเข้าสู่ ครม. เพื่อพิจารณา

กรณีสายงานพิจารณาแล้ว พบว่า แผนปฏิบัติการ
ด้า น... ไม่ มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งเสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจารณา
แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาไปยั ง หน่ ว ยงานผู้ เ สนอแผนฯ
โดยหน่วยงานดาเนินการประกาศใช้แผนฯ ตามขั้นตอน
ที่เ กี่ ยวข้ อง ทั้งนี้ สานักงานฯ จะดาเนิน การรวบรวม
แผนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป”

2. มีความเห็นให้ปรับปรุงแผนอย่างเป็นนัยสาคัญและเห็นว่ามีความจาเป็นต้องกลั่นกรองแผนฯ อีกครั้ง
ให้หน่วยงานดาเนินการปรับปรุงแผน และนาส่ง ให้ สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง
ในเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่ง

3. มีความเห็นให้ปรับปรุงแผนอย่างเป็นนัยสาคัญ โดยไม่มีความจาเป็นต้องกลั่นกรองแผนฯ อีกครั้ง
ให้หน่วยให้หน่วยงานดาเนินการปรับปรุงแผน เมื่อแล้วเสร็จให้ดาเนินการตามขั้นตอนใน
การนาแผนเข้าสู่ ครม. เพื่อพิจารณา ต่อไป
มีนาคม 2565
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กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้
ทุ ก หน่ ว ยงานโดยกองแผนหรื อ กองที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
• นาเข้าแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ประกาศใช้แล้วในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
• จัดท ารายงานผลสัม ฤทธิ์ฯ รายปี และรายงานผลสั มฤทธิ์ ฯ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมนาเข้าระบบ eMENSCR
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
38

แผนปฏิบัติการด้าน…

มีนาคม 2565

เค้าโครงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน…

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร :
สรุ ป สาระสาคัญ ของแผนฯ รวมทั้ ง
เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้าน...

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้ องกับ เป้าหมาย
SDGs
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย
ย่อย (Target) ของ SDGs ที่ มีความ
สอดคล้องกับแผนฯ

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้าน
หลักและด้านรองที่สอดคล้องกับแผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นหลั ก และด้ า นรอง
รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ
แผนย่อยของแผนแม่ บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
และแผนระดั บที่ 2 อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
(หากมี)
• แผนระดั บที่ 3 หน่ วยงานจะต้ องระบุ
แผนระดับที่ 3 อื่น ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ
ด้าน...
• ระบุ ภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้ วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม
• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิ บั ติ กา รเรื่ อง เป้ า หมา ย
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
โครงการ/การดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติการด้าน…

หลักและกระบวนการจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน…

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...
หน่วยงานจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ รายปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ตามหลักการ PDCA
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติการด้าน...

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานะค่าสีซึ่งได้จากการคานวณผลเป็นฐาน 100
ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

76% – 99% 100%
ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดทารายงานสัมฤทธิ์รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์เป็นรายปี และเมื่อครบห้วงระยะเวลา
สิ้นสุดของแผนฯ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานและนาเข้าระบบeMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิน้ สุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.) (กรณีที่หน่วยงานดาเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)
หน่วยงานของรัฐ

มีนาคม 2565

จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์
รายปี และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

นารายงานฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

สานักงานฯ ประมวลรวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และเสนอเข้า ครม.

การดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
nescr.nesdc.go.th
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แผนปฏิบัติการด้าน…

เค้าโครงแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัตกิ ารด้าน…

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้าน...
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
การด าเนิ น การ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ
ส่ วนที่ 2 ผลสั มฤทธิ์ การด าเนิ นงานของ
แผนปฏิบัติการด้าน...
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสั มฤทธิ์
การดาเนินงานของแผนปฏิบัติการด้าน...
เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ ค่า
เป้าหมายที่ สัมฤทธิ์ต่อค่าเป้าหมายรวม
สถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์
• อธิ บายถึ งแผนฯ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร

มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th

ส่วนที่ 3 ผลสั มฤทธิ์ของการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อแผน 3 ระดับ ระบุ
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตาม
แผนฯ โดย
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
สอดคล้องกับแผนฯ ทั้งด้านหลักและรอง
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็น
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ
และระบุนโยบายของแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ
• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่
มีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ที่มีความ
สอดคล้องกัน
ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การดาเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs
ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างการดาเนินงานตามแผนฯ
ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการดาเนินงานตามแผนฯ
41

วิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...
ในระบบ eMENSCR

มีนาคม 2565
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ระบบ eMENSCR

สรุปการนาเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR เป็นเครื่องมือหลักสาหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2
ของทุกหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานจะต้องนาเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ/การดาเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
เมื่อแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ หน่วยงานจะต้องนาแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1

กรอกข้อมูลแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
แบบฟอร์มการจัดทาแผนระดับที่ 3 เพื่อแสดงถึง
• ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 และ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี)
• ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

2

อัพโหลดไฟล์แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานได้จัดทาเข้าสู่ระบบฯ
ในรูปแบบ pdf file

หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของแผนระดับที่ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ครบถ้วน

สรุปแผนระดั
น่วยงานต้
องนาเข้
าเข้าาในระบบ
ในระบบ
eMENSCR
สรุปแผนระดั
บที่ 3บทีที่ 3่หน่ทีว่หยงานต้
องน
eMENSCR
http://nscr.nesdc.go.th/

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี
2. แผนปฏิบัติการด้าน…
3. แผนอื่น ๆ (แผนปฏิบัติการด้าน... ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้
ใช้ชื่อนั้น ๆ)
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการด้าน…
มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th

การนาเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ให้หน่วยงานของรัฐมอบหมายกอง
นโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง เพียง Username เดียว ใน
การนาเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการ
บังคับบัญชา (M7) โดยหน่วยงานของรัฐต้องนาเข้าแผนระดับที่ 3
ใน eMENSCR ภายใน 30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ
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ระบบ eMENSCR

รายละเอียดวิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR

1

2

Login เข้าสู่ระบบ eMENSCR

เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนู เพื่อเข้าสู่การเพิ่มข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง emenscr.nesdc.go.th
• กรอก Username และ Password ของกอง
ที่มีสิทธิ์ให้นาแผนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อผู้ใช้

หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนฯ ทาได้เฉพาะ
บัญชี ผู้ใช้ (Username) ของหน่ วยงานระดั บกองที่ มี
ความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ระบบ eMENSCR

แถบเมนู
มีนาคม 2565

คลิก “แผนระดับสาม” เพื่อเพิ่มข้อมูลแผนฯ
nescr.nesdc.go.th
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ระบบ eMENSCR

รายละเอียดวิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR

3
เพิ่มข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...
(1) เลือก “เพิ่มแผนระดับที่สาม”
(2) เลือกแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...
ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล

4
กรอกข้อมูลของแผนฯ ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศใช้แล้ว
(1)
(2)
(3)
(4)

กรณีแผนปฏิบัติราชการ

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
ระบุว่าแผนฯ เป็นแผนประจาปีงบประมาณ/ปี (กรณีหน่วยงานใช้ปีปฏิทิน) ใด
ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทาแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม
ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระสาคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความ
จาเป็นในการจัดทาแผนฯ
มีนาคม 2565

กรณีแผนปฏิบัติการด้าน...
(1)
(2)
(3)
(4)

ระบุชื่อและระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้าน...
ระบุปีงบประมาณที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนฯ
ระบุความจาเป็นในการจัดทาแผนฯ และเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระสาคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็น
ในการจัดทาแผนฯ และระบุกฎหมายหากมีกฎหมายให้จัดทา

nescr.nesdc.go.th
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ระบบ eMENSCR

รายละเอียดวิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR

5
กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(1)
(2)
(3)
(4)

เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เลือกรายละเอียดของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
เลือกรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร

6
กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ
(1) เลือกรายละเอียดแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
(2) เลื อ กรายละเอีย ดของเป้ า หมายระดั บ ประเด็ น ของแผน (4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น
แม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร
(3) เลือกรายละเอียดของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง (5) ระบุจานวน/ร้อยละที่คาดว่าแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
มีนาคม 2565
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รายละเอียดวิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR

7
กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 และ 3 อื่น ๆ
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
(1) ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ
(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 แผนโดยเลือก
“เพิ่มแผน”)

8
กรอกข้อมูลสาระสาคัญกรณีของแผนปฏิบัติราชการ
(1) ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของรัฐ
(2) ระบุพันธกิจของหน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ/แผนแม่บทฯ
(3) ระบุเรื่องของแผนฯ ประเด็นในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(4) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)
(5) ระบุแนวทางการพัฒนาประเด็น และแผนงาน/โครงการที่สาคัญ
มีนาคม 2565
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รายละเอียดวิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR

8
กรอกข้อมูลสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้าน...
(1) ระบุความจาเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง
(2) อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนฯ
(3) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนฯ
(4) ระบุแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา โดยครอบคลุมเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดของแผนฯ
(5) ระบุกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ โดยครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบการติดตาม
ประเมินผลของแต่ละกิจกรรม
(6) ระบุโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้อง
(7) ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนฯ ที่จัดท าขึ้นตามที่มีกฎหมาย (ลาดับศักดิ์ตั้งแต่
พรฎ. ขึ้นไป) กาหนดหรือมีความจาเป็นจะต้องจัดทาเท่านั้น เป็นผลให้หน่วยงานที่
นาเข้าข้อมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR ต้องระบุสถานการณ์ปัญหา ความจาเป็น
และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในส่วน “สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้าน...”
มีนาคม 2565
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รายละเอียดวิธีการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR

9
กรอกข้อมูลสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
(1) ระบุประมาณการรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐมีรายได้ของตนเอง
(2) ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้สาหรับโครงการ
ต่ า ง ๆ ในปี ง บประมาณดั ง กล่ า ว โดยจ าแนกตาม
แหล่งที่มาของงบประมาณ
หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการกรอกข้อมูลในข้อที่ 9

10
อัปโหลดเอกสารแผนปฏิบัตริ าชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...
(1) เลือก “อัปโหลดลดเอกสาร” โดยนาไฟล์แผนฯ
ในรูปแบบ PDF มาอัปโหลด
(2) ส่งแบบฟอร์มเพื่อนาแผนฯ เข้าสู่ระบบ
มีนาคม 2565
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วิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...
ในระบบ eMENSCR

มีนาคม 2565
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สรุปการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

ภายหลังจากสิ้นสุดแผนระดับที่ 3 หน่วยงานจาเป็นต้องจัดทาและนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1

จัดทาและนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงถึง
• ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 และ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี)
• ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

2

อัพโหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงาน
ได้จัดทาเข้าสู่ระบบฯ ในรูปแบบ pdf file

หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของแผนระดับที่ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ครบถ้วน

สรุประยะเวลาการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี ให้หน่วยงานดาเนินการจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
แผนฯ และนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป (ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปีงบประมาณ) ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสานักงานฯ จะดาเนินการประมวล รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่นาเข้าระบบ eMENSCR และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์รายปีงบประมาณ และจัดทารายงาน
ผลสัมฤทธิ์รายงานภาพรวมการดาเนินการตลอดระยะเวลาของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมนาเข้าระบบ eMENSCR ภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
มีนาคม 2565
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

1

2

Login เข้าสู่ระบบ eMENSCR

เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนู เพื่อเข้าสู่การเพิ่มข้อมูล
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัตกิ ารด้าน...

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง emenscr.nesdc.go.th
• กรอก Username และ Password ของกอง
ที่มีสิทธิ์ให้นาแผนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อผู้ใช้

หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนฯ ทาได้เฉพาะ
บัญชี ผู้ใช้ (Username) ของหน่ วยงานระดั บกองที่ มี
ความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ระบบ eMENSCR

แถบเมนู
มีนาคม 2565

คลิก “แผนระดับสาม” เพื่อเพิ่มข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ
nescr.nesdc.go.th
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

3
เพิ่มข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...
(1) สืบค้นแผนฯ โดยการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหา หรือสืบหา
จากชื่อของแผนฯ
(2) เลือกไอคอน
(ฟันเฟือง) หลังแผนฯ ที่หน่วยงานประสงค์
จะนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์
(3) เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ที่ผ่านการอนุมัติ M7

รายงานผลสัมฤทธิ์

4

แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...
(1) ระบุชื่อแผนฯ ที่รายงานผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลาการจัดทาแผนฯ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ และปีงบประมาณที่รายงาน
(2) ระบุ บทสรุปผู้ บริ หารโดยระบุข้อมูล ภาพรวมการด าเนิน งาน
และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และ
เป้ า หมายของแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง ปั ญ หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
มีนาคม 2565
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

5
กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมายรวม
และค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ
(1) ระบุ เ ป้ า หมายรวมและค่ า เป้ า หมายรวมของแผนฯ
ตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละ
(3) ระบุ สั ด ส่ ว นการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนฯ ต่ อ ค่ า
เป้ า หมายรวมที่ ก าหนดไว้ โดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละด้ ว ย
หลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี
(4) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนฯ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมที่กาหนด
ไว้ อย่ า งไร พร้ อมทั้ ง ระบุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนฯ ตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ
มีนาคม 2565

เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัตกิ ารด้าน...

ตัวอย่าง

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้าของประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 3 เทียบเท่ากับ 100
61-65 อยู่ ระดับ 3 ค่าปัจจุบันอยู่ที่ 2 เทียบเท่า 2 × 100 = 66.67
3
ปัจ จุบั นระดั บ การ ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67%
รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ของค่าเป้าหมาย
ด้านน้าอยู่ ระดับ 2 จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

nescr.nesdc.go.th

หลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่า สี เ ป็นหลั กการเดีย วกับ การประเมิ นผล
ลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การที่ ส่ ง ผลต่ อ เป้ า หมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สีส้ม
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

6
กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
ของแผนย่อย ต่อเป้าหมายรวม
และค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ
(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการเรื่อง... ตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ เรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เรื่อง... ต่อ
ค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติ
การด้าน... ที่กาหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการ
คานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี
(4) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนฯ เรื่อง... สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมที่
กาหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ
มีนาคม 2565

เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัตกิ ารด้าน... ของการดาเนินงานตามแผนฯ เรื่อง...

ตัวอย่าง

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้าของประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 3 เทียบเท่ากับ 100
61-65 อยู่ ระดับ 3 ค่าปัจจุบันอยู่ที่ 2 เทียบเท่า 2 × 100 = 66.67
3
ปัจ จุบั นระดั บ การ ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67%
รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ของค่าเป้าหมาย
ด้านน้าอยู่ ระดับ 2 จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

เพิ่มแผนฯ เรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...

สีสม้

หลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การดาเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
nescr.nesdc.go.th
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

7
กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินการของแผนย่อย ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายของแผนย่อย
(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการเรื่อง... ตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ เรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เรื่อง... ต่อ
ค่าเป้า หมายรวมของที่ก าหนดไว้ โดยคิด เป็นร้อยละ
ด้วยหลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี
(4) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนฯ เรื่อง... สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมที่
กาหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ
มีนาคม 2565

เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนย่อย ภายใต้แผนปฏิบัตริ าชการ/แผนปฏิบัตกิ ารด้าน...

ตัวอย่าง

เพิ่มโครงการ/การดาเนินงาน
ภายใต้แผนฯ เรื่อง... ที่มีส่วนใน
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนฯ เรื่อง... นั้น ๆ ได้

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้าของประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 3 เทียบเท่ากับ 100
61-65 อยู่ ระดับ 3 ค่าปัจจุบันอยู่ที่ 2 เทียบเท่า 2 × 100 = 66.67
3
ปัจ จุบั นระดั บ การ ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67%
รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ของค่าเป้าหมาย
ด้านน้าอยู่ ระดับ 2 จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

สีสม้

เพิ่มแผนฯ เรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

หลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การดาเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
nescr.nesdc.go.th

56

ระบบ eMENSCR

8

รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวม
ของแผนปฏิบัติการด้าน... และต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนย่อย

(1) ระบุ เป้า หมายและค่า เป้า หมายของโครงการภายใต้แผนปฏิ บัติก ารด้ าน... ตามที่ได้
กาหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่โครงการสามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุ
เป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการ
ด้าน... ที่กาหนดไว้
(4) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่กาหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ
(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ เรื่อง... (แผนย่อย) ตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ เรื่อง... (แผนย่อย) สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ (แผนย่อย) ต่อเป้าหมายรวมของแผนฯ ที่
กาหนดไว้
(4) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนฯ (แผนย่อย) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายรวมที่กาหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัด
เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ
มีนาคม 2565

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ

แผนปฏิบัติการเรื่อง
เพิ่มโครงการ

เพิ่มแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย)
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการด้าน...

nescr.nesdc.go.th

เพิ่มโครงการทั้งหมดภายใต้แผนฯ ให้ครบถ้วน
พร้อมระบุผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2
9.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
9.2 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
9.2.1 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
9.2.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด 19
9.3 แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
9.4 แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.5 แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ

ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์..../
ค่าเป้าหมายที่กาหนด...

ระบุผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินงาน

9

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน

(1) ระบบดึงยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป้าหมาย ประเด็น และการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติอัตโนมัติ ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในการนาเข้าแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR
(2) ระบุว่าการดาเนินการของแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง
(โดยตรง) ได้อย่างมีนัยสาคัญ
มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th

ระบบดึ ง ข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง
ด้านที่สอดคล้อง (หลัก ) และ (รอง)
ตามที่ ห น่ ว ยงานระบุ ว่ า สอดคล้ อ ง
และอ้างอิงในแผนฯ อัตโนมัติ
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10
กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อแผน 3 ระดับ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(1) ระบุ เ ป้ า หมายและค่ า เป้ า หมายของระดั บ ที่ 3 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...
ของท่าน ตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละ
(3) ระบุ สั ด ส่ ว นการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนฯ ต่ อ ค่ า
เป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่กาหนดไว้ โดยคิดเป็น
ร้อยละด้วยหลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสี
(4) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนฯ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุ เ ป้ า หมายและค่ า เป้ า หมายของแผนฯ ที่
กาหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ
มีนาคม 2565

รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการดาเนินการต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้าของประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 3 เทียบเท่ากับ 100
61-65 อยู่ ระดับ 3 ค่าปัจจุบันอยู่ที่ 2 เทียบเท่า 2 × 100 = 66.67
3
ปัจ จุบั นระดั บ การ ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67%
รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ของค่าเป้าหมาย
ด้านน้าอยู่ ระดับ 2 จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

nescr.nesdc.go.th

หลักการคานวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่า สี เ ป็นหลั กการเดีย วกับ การประเมิ นผล
ลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การที่ ส่ ง ผลต่ อ เป้ า หมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สีส้ม
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รายละเอียดวิธีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตั ิการด้าน… ในระบบ eMENSCR

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs

11

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
เป้าหมายย่อยของ
SDGs ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs

ระบุผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินงาน

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน

เป้าหมาย

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ SDGs

(1) ระบบ eMENSCR มี การเชื่อ มโยงความสอดคล้อ งระหว่างเป้า หมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) และเป้าหมาย SDGs ทั้งระดับเป้าหมาย (Goals)
และเป้าหมายย่อย (Targets) เพื่ออานวยความสะดวกแก่หน่วยงานใน
การเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs
(2) อธิบายว่าการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุ เป้า หมายและค่า เป้า หมายของ SDGs ที่ กาหนดไว้อย่ างไร
พร้อมระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs
เป้าหมายย่อย

12

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...

(1) ระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการด าเนิ น การตามแผนฯ ใน
ภาพรวม
(2) ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน
เติมเต็มช่องว่างการพัฒนา ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของแผน
ระดับที่ 1 และ 2 ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดาเนินการบันทึกรายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนระดับที่ 3

*

http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/
ทั้งนี้ “คู่มือการจัดทาแผนระดับที่ 3 และการ

เสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติ
การด้าน... ” สานักงานฯ ได้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
http://nscr.nesdc.go.th
มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(พระราชกฤษฎีกา/
มติ ครม.)

คู่มือการจัดทาโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และรายงาน
สรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th
E-mail : Planlevel3@nesdc.go.th
nscr@nesdc.go.th /
emenscr@nesdc.go.th
โทรศัพท์ : 083-276-5507,
085-543-7671,
064-298-5475
LINE Official Account : @nscr
มีนาคม 2565

nescr.nesdc.go.th
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