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บทสรุปผู้บริหาร 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมโลกปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับตัวของนานาประเทศทั่วโลก  และประเทศไทยก็ได้รับ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม  และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสู่ยุค Digital Transformation และ 
Digital Disruption ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ขณะนี้ประเทศไทย
อยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” และดูคล้ายกับว่าประเทศไทยถูกผลักให้เร่งพัฒนาและสร้างความเจริญเพื่อไปสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0) และด้วยความเจริญที ่มาอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ปัญหาของสังคมที่มีความซับซ้อน หรือปริมาณมากข้ึนตามไปด้วย  ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้อง
ปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกมิติ เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ประจำป ี 2562 โดยไอเอ ็มด ี  ( International Institute for Management Development: IMD) จาก
ทั้งหมด 63 ประเทศ พบว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นดีขึ้น จากอันดับที่ 30 ในปี 
2561 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 25 ในปี 2562 โดยปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับที่ 20 (ดี
ขึ้นสองอันดับ) ซึ่งจะเห็นว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นดีขึ้นจากปีก่อน ถึงกระนั้นก็ดี 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Trends) และพลิกผัน (Disruptive Changes) 
ควบคู่กับการเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที ่ 21 และเมื ่อมองกลับมาที ่ประเทศไทย 
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขาดการสะสมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยประเทศไทยจึงถูก
มองเป็น “ประเทศที่ดูเหมือนทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไม่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและการ
ปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอย เพราะเหตุนี้ การกำหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือให้มองเห็นอนาคตเป้าหมายระยะยาวของ
ประเทศร่วมกันนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาไปสู่ “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการ
ออก  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ เป็นที่มาของ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 นำมาสู่การ
จัดทำ ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และ
แผนการปฏิรูปประเทศ   พ.ศ.  2561 (อาศัยความตามมาตรา 23 พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 และมาตรา 24 ตามพ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560) ด้วยเหตุนี้ 
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ระบบ eMENSCR จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบสารสนเทศที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตาม “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562” 

eMENSCR ย่อมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
and Country Reform เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วน
ราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ เพื่อการจัดทำนโยบายสาธารณะแบบครบวงจร โดยระบบ eMENSCR จะ
เข้ามามีบทบาทสำคัญในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน โครงการและการดำเนินการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ รวมถึง
การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ซึ่งเปิดให้ทุกส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูลแผนงาน โครงการ หรือการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ   โดย
กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรวยละเอียดขอมูลแผนงาน โครงการ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ และจะต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายละเอียด
โครงการสู่ระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น ๆ และดำเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าหลังสิ้นสุดไตรมาสภายใน 30 วัน 

กล่าวโดยละเอียด หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ 
พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กล่าวได้ดังนี้ หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม 
พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 (1) หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) (2) ให้ความร่วมมือสศช. ในฐานะ
เลขานุการฯ ในการประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 (มาตรา 
22 วงเล็บ 3) (3) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานฯ ภายในเวลาและตาม
รายการที่สำนักงานฯ กำหนด (มาตรา 24) (4) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) (5) ดำเนินการแก้ไขกรณีความปรากฎว่าการดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐ
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท (มาตรา 26) หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและ
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 (1) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง) (2) 
ให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการวางระเบียบเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์
และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และสอง) (3) รายงานผลการติดตามการดำเนินการภายในระยะเวลาที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการฯ กำหนด 
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(มาตรา 25 วรรคแรก) (4) กรณีการดำเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้คำปรึกษาเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้อง
นั้น และดำเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา 6 (2)) ซึ่งใน
การดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 นั้นจะต้องมีการจัดลำดับแผนให้เป็นไปตามมติของ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี มีมติให้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ แผนระดับท่ี 1 คือ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ แผนระดับที่ 2 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2580)  แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน   แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2562 – 2565) แผนระดับ
ที่ 3 ได้แก่ แผนแม่บทด้าน …..   แผนพัฒนา …….   แผนปฏิบัติการด้าน ……. ระยะที่ ….. (พ.ศ. ……-……) 
โดยหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวสามารถแบ่งได้ 7 กลุ่มคือ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนเทศบาลและอบต.) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. พัทยา กทม.) 

จากการดำเนินงานของภาครัฐที่ผ่านมาในอดีต พบว่า เป็นการดำเนินงานโครงการที่ต่างคนต่างทำ 
การรายงานผลการดำเนินการในรูปแบบของกระดาษ (Hard copy) การขาดเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และขาดการนำ Platform ขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการติดตาม
ข้อมูลโดยการแจ้งผ่านหนังสือราชการ ซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานในการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนใช้เวลา
ในการสื่อสารที่นาน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารโต้ตอบ ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐเท่าที่ควร ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ eMENSCR ก็
เพื่อ เป็นเครื่องมือในการจัดการนโยบายสาธารณะทุกขั้นตอน (Public policy cycle) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารงานด้านนโยบายในทุกกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ ขั้นของการชี้ประเด็นปัญหา 
(Problem Identification) การก่อตัวนโยบาย (Public policy formulation) การกำหนดนโยบาย (Public 
policy adoption) การนำนโยบายไปปฏิบ ัต ิ (Public policy implementation)  ตลอดไปจนถึงการ
ประเมินผลนโยบาย (Public policy evaluation) รวมถึง ระบบยังช่วยวิเคราะห์หาบทบาทและความ
เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีความ
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือ องค์ประกอบ กิจกรรม กระบวนการ ที่มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดำเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุด
กระบวนการการดำเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กำหนด
ไว้ และเป็นระบบที่สามารถบูรณาการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล นโยบายแผนงาน โครงการ
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ภาครัฐได้อย่างครอบคลุม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบ eMENSCR สามารถช่วยในการวิเคราะห์หา ส่วนตา่ง 
(Gap) ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและเป้าหมายการพัฒนาของแผนระดับที่ 2 เพื่อตอบเป้าหมายของแผน
ระดับที่ 1 คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ ทั้งนี้ เมื่อทราบข้อมูลค่าส่วนต่างจะทำให้ทราบค่าเป้าหมายที่
หน่วยงานเกี่ยวข้องยังห่างจากการบรรลุเป้าหมาย ซึ่ งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสำคัญประจำปี
งบประมาณถัดไปได้ ภายใต้องค์ประกอบของ ห่วงโซ่คุณค่า ที ่หน่วยงานมีความเกี ่ยวข้อง รวมทั้ง การ
คำนวณหาผลกระทบของโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution ของโครงการ) ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
การปิดค่าส่วนต่าง (Gap) ซึ ่งส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที ่กำหนด ฉะนั ้น ระบบ 
eMENSCR นี้ มีส่วนช่วยหน่วยงานในการปรับ (Revise) หรือทบทวนแนวคิด (Rethink) หรือออกแบบ 
(Redesign) โครงการ แผนงาน กิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในอนาคตผลการ
วิเคราะห์ทั้งหมด ระบบจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบ One Report ซึ่งจะช่วยลดภาระหน่วยงานรัฐใน
การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็น ระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ และลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดการ
ใช้กระดาษ (Paperless System) อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้มีจุดมุ ่งหมายร่วมกันทำให้เกิด
หลักฐานเชิงประจักษ์ของโครงการ (Evidence based project) และ หลักฐานเชิงประจักษ์ของนโยบาย 
(Evidence based policy) ซึ ่งเป็นการพัฒนาภาครัฐไทยให้เป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
เพ่ือให้เกิดการกำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์
สำคัญในการยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย ตลอดจน เป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมการสร้างภาครัฐ
ที่โปร่งใส (Open Government) ทั้งข้อมูลและกระบวนการของรัฐ ซ่ึงประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารของรัฐ และการร่วมมือกันของภาคสาธารณะในการหาทางออกของปัญหา ผ่านการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการทำงาน
ภาครัฐได้โดยอาศัยข้อมูลเปิด (Open Data) จากระบบที่สามารถเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลของภาครัฐที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและอยู่ในลักษณะ
พร้อมใช้งานนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มหาศาล เท่าที่ได้นำกล่าวมาแล้วนั้น ระบบ eMENSCR 
สามารถชี้ให้เห็นภาพรวมการการขับเคลื่อนและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนถึงระดับ
นโยบาย 

เมื่อกล่าวถึง หลักการพัฒนาระบบ eMENSCR ใช้หลัก Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ ซึ่งจะเป็นการหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องภายในระบบอยู่เสมอ และพัฒนา
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้งานระบบ เพราะผู้พัฒนาระบบคำนึงอยู่เสมอว่า “อนาคตไทย อนาคต
เรา” ทั้งนี้ ในส่วนของหลักการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลนั้นได้ ประยุกต์หลักการของความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล (Causal relationship) ของกิจกรรมหรือโครงการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ขั ้นต้น (Short-
term outcome) ผลล ัพธ ์ข ั ้นกลาง ( Intermediate outcome) และผลล ัพธ ์ระยะยาว (Long-term 
outcome)  เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ และนำไปสู่การ
ตัดสินทางนโยบายต่อไป ขณะที่การกำหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นั้นอาศัยการติดตาม
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และประเมินผลจากแนวความคิด สมมติฐาน หรือทฤษฎี (Theory-based Evaluation) ซึ่งเป็นการติดตาม
และประเมินว่าโครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฏีการพัฒนาเพียงใด มีช่องว่าง
ของโครงการหรือนโยบายหรือไม่ และการติดตามและประเมินผลกระบวนการแปลงกิจกรรมหรือโครงการไป
เป็นผลผลิต (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการแปลงกิจกรรม โครงการไปสู่ผลผลิต และ
ส่วนสุดท้ายคือ การติดตามและประเมินผลโครงการจากผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ หรือ
นโยบาย (Outcome Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของการกำหนดยุทธศาสตร์ตามหลักการ Ends-ways-means 
หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal relationship) 

อย่างไรก็ดี แนวทางของการพัฒนาระบบ eMENSCR ในปัจจุบัน ได้ถูกวางแนวทางไว้ให้รองรับการ
ใช้งานใน 4 ฟังก์ชั่นหลัก ได้แก่ (1) การนำเข้าข้อมูลโครงการหรือการดำเนินการ เพ่ือแสดงให้เห็นผลลัพธ์ใน
การการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 นั้นเป็นอย่างไรบ้าง (2) การเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
งานวิจัย และฐานข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การเชื่อม e-Plan ระบบงบประมาณ และเชื่อมองค์ความรู้งานวิจัย เพ่ือให้
ผลงานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมภาคีการพัฒนาอื่นๆ เป็นต้น อันจะทำให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมงาน กิจกรรม องค์ความรู้มากขึ้น (3) แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ 
ของประเทศ ส่วนนี้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมา Upload ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (4) แสดงผลการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท โดยจะแสดงสถานะของการพัฒนาประเทศว่ายังห่างไกลกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศมากน้อยขนาดไหน ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาฟังก์ชั ่นอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ 
โครงสร้างระบบ eMENSCR ในส่วนการนำเข้าข้อมูลโครงการหรือการดำเนินการประกอบด้วย ความเชื่อมโยง
ระดับแผนเป้าหมาย (M1) ข้อมูลทั ่วไป (M2) รายละเอียดโครงการและการดำเนินงาน (M3) แผนการ
ดำเนินงานหรือกิจกรรม (M4) แผนการใช้งบประมาณ (M5) ผลการดำเนินงาน (M6) ผู้อนุมัติ (M7) โดยมี
กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ ผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (จากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานระดับกอง) ผู้นำเข้าข้อมูลแผน ผู้อนุมัติ ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป. ) และผู้ติดตามและ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบ คณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ภาษาโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) 
สามารถทำงานบนเครื่องแม่ข่ายได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ (Operating system) ถูกออกแบบมาเพ่ือ
รองรับรูปแบบการทำงานของเว็บที่มีการรับ-ส่งคำสั่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 

ในขณะเดียวกัน หากกล่าวถึงการนำเครื่องมือในระบบ eMENSCR ไปใช้งานในการสนับสนุนการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายนั้น สามารถแบ่งส่วนของเครื่องมือออกได้เป็น 7  ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เป็นส่วนที่แสดงภาพรวมผลการดำเนินงาน
ของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหน่วยงานสามารถ
กรองโครงการ (Filter) จากเงื่อนไขต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงเครื่องมือเชิง
ลึกอื่นๆ ในระบบ eMENSCR ได้อีกด้วย ส่วนที่ 2 ส่วนรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ เป็นส่วนที่แสดงสถานะของการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
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โดยแสดงสถานะสีแดง ส้ม เหลือง เขียว เทา และแสดงโครงการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ หน่วยงานสามารถติดตามดูความแตกต่างระหว่าง สถานการณ์  กับ ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทฯ 
ว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด และสามารถพิจารณาความซ้ำซ้อนและช่องว่างของนโยบาย (Policy Gap) เพ่ือ 
แก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย รวมถึงการร่วมบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเป้าหมายเดียวกัน ส่วนที่ 3 ส่วนสรุปจำนวนโครงการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นส่วนที่แสดงจำนวน
โครงการจำแนกตาม หน่วยงาน และด้านของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นของแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนนี้ ทำให้หน่วยงานเห็นความครอบคลุมของการดำเนินโครงการที่มีต่อ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ และช่วยในการพิจารณา Gap ของการดำเนิน โครงการเพื่อพัฒนาโครงการ
ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ส่วนที่ 4 ส่วนรายงานจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนแต่
ละระดับ เป็นส่วนที่แสดงจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับมิติต่างๆ ของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ใน
รูปแบบของการนับโครงการตามปม (Node) ของโครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree) ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกันเป็นระดับชั้น ซึ่งทำให้หน่วยงานเห็นความครอบคลุมของการดำเนินโครงการที่มตี่อ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศและข้อจำกัดช่องว่างเชิงนโยบาย (Policy Gaps) ส่วนที่ 5 ส่วนแสดง
จำนวนโครงการจำแนกตามสถานะการอนุมัติโครงการ ในส่วนนี้ เป็นส่วนที่แสดงจำนวนโครงการที่ cross 
กันระหว่างหน่วยงานและสถานะการอนุมัติโครงการเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานเพื่อติดตามการนำเข้าโครงการและการอนุมัติโครงการตามสายบังคับบัญชา ส่วนที่ 6 ส่วนแสดง
โครงการทั้งหมดที่ ผ่านการอนุมัติ ความถูกต้อง (M7) จากทุกส่วนราชการ ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถ ค้นหา
โครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 แบบเชิงลึก ซึ่งเครื่องมือนี้ ช่วยให้ส่วน
ราชการสามารถวิเคราะห์ช่องว่างหรือความซ้ำซ้อนของโครงการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
ลดความซํ้าซ้อนหรือช่องว่างในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ส่วนที่ 7 ส่วนแสดง
ข้อมูลสถานะการรายงานความก้าวหน้า (M6) ของโครงการ ในส่วนนี้ ระบบจะแสดงความก้าวหน้าของ
เป้าหมายโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รายโครงการ ช่วยให้เห็นภาพรวม
ของผลการดำเนินโครงการรายไตรมาส และ เป็น เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ในการ
ติดตามสถานะการรายงานความก้าวหน้า (M6) รายโครงการ ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ข้างต้นของระบบ eMENSCR 
มุ่งเน้นการให้หน่วยงานสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายจากคำสำคัญ (Keyword) หรือ
กรองโครงการ (Filter) จากเงื่อนไขต่างๆ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความสามารถในนำออกข้อมูล (Export) ใน
รูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ ได้แก่ Excel, CSV, Word, PDF เพ่ือหน่วยงานสามารถนำไปวิเคราะห์และจัดทำ
รายงานในมิติที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานได้ด้วยตนเอง ส่วนในเรื่องของการ
อน ุม ัต ิข ้อม ูลในระบบต ิดตามประเม ินผลแห ่ งชาต ิ  ( eMENSCR) น ั ้น ใช้กลไกความร ับผ ิดชอบ 
(Accountability)  และสิทธิการเข้าถึง คือ กำหนดให้ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่ามีอำนาจในการกำหนด
และกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ และให้ผู้บังคับบัญชาแต่
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ละระดับชั้นขึ้นไปเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ไม่สามารถจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ และเม่ืออนุมัติเรียบร้อย สศช. จะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดทำรายงานต่อไป 

ทั้งนี้ ในการนำระบบ eMENSCR ไปใช้วิเคราะห์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน และกำหนดนโยบายนั้น ขอยกตัวอย่าง ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics 
Platform) เป็นระบบบูรณาการข้อมูลแบบชี้เป้า  โดยระบบ TPMAP และระบบ eMENSCR เป็นระบบที่
ทำงานเสริมซึ ่งกันและกันในวงจรนโยบายสาธารณะ (Public policy cycle) ในขั ้นตอน Public policy 
formulation ระบบ TPMAP สามารถรวบรวมและให้ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์และค่าตัวชี้ วัดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เช่น ค่าดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) จำนวนคนจน สัดส่วนคนจน 
รวมถึงบูรณาการและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของที่แท้จริงของคนไทยในเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถ
นำมาใช้สนับสนุนการออกนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกภาคส่วน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของประชาชน จากนั้นในขั้นตอน Public 
policy adoption คือ หน่วยงานจะต้อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินแผนงาน/โครงการนั้นผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทุกไตรมาสและชี้แจงความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
แผนระดับต่างๆ ของประเทศ และตอบว่าโครงการตอบเป้าหมายของแผนเป้าหมายใด ทั้งนี้ ในขั้นตอน 
Public policy evaluation หากโครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่รายงานผ่านระบบ 
eMENSCR สามารถตอบเป้าหมายของแผนต่างๆ ได้อย่างแท้จริงย่อมส่งผลสะท้อนถึงค่าสถานการณ์และ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่นำเสนออยู่ในระบบ TPMAP ในทางตรงกันข้ามหากโครงการ
ที่รายงานผ่านระบบ eMENSCR ไม่สามารถตอบเป้าหมายได้อย่างแท้จริงค่าสถานการณ์และตัวชี้วัดที่นำเสนอ
ในระบบ TPMAP อาจจะมีคงเดิมหรือเพิ ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ามีค่าส่วนต่าง (Gap) ดังนั้น หน่วยงานควรปรับ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทั้งนี้ ระบบ eMENSCR ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในส่วนของการติดตาม และการประเมินผล ในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ซึ่ ง
สามารถนำมาเชื่อมโยงเข้ากับ ระบบ TPMAP ในการช่วยตรวจสอบโครงการในพื้นที่ตามตัวชี้วัด 5 มิติ ได้ว่า 
โครงการ ณ ปัจจุบัน หรือโครงการที่ผ่านมา มีความเหมาะสม สอดคล้องและครอบคลุมกับลักษณะปัญหา
และความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ หรือไม่ ในการที่จะพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งจะเป็นการกำหนดนโยบายที่
แก้ปัญหาได้ตรงจุด ถูกคน ถูกที่ ถูกวิธี 

ในทำนองเดียวกัน เมื ่อกล่าวถึงการนำระบบ eMENSCR ไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น พบว่าข้อมูลสถานะของระบบ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มี
จำนวนโครงการที่รายงานผ่านระบบ 51,344 โครงการ (แบ่งเป็น (1) ด้านความมั่นคง 4,281 โครงการ (2) 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 8,068 โครงการ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
21,895 โครงการ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,974 โครงการ (5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5,775 โครงการ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 7,351 โครงการ ทั้งนี้เป็น (1) เอกสารผ่านการอนุมัติ 22,759 โครงการ (2) เอกสาร
รออนุมัติ 6,337 โครงการ (3) เอกสารรอการแก้ไข 2,318 โครงการ (4) เอกสารร่าง 19,930 โครงการ) 
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จำนวนงบประมาณรวม (นับตั้งแต่เปิดใช้งานระบบเดือนมิถุนายน 2561) ที่รายงานผ่านระบบ 7.624 ล้าน
ล้านบาท จำนวนผู้ใช้งาน หน่วยงานระดับกอง 15,910 กองทั่วประเทศ ผู้ใช้ระดับคณะกรรมการ สส. สว. 
1,122 คน ผู ้อนุมัติโครงการ 1,706 คน จำนวนข้อเสนอโครงการพ.ร.ก.เงินกู ้ฯ COVID-19 รวม 2,195 
ข้อเสนอโครงการ คิดเป็นจำนวนงบประมาณพ.ร.ก.เงินกู้ฯ 476,084 ล้านบาท  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ระบบ eMENSCR  เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเดินไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริง การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข (Plan-Do-Check-Act) หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยนโยบาย ติดตามและประเมินผล จำเป็นต้องมี
ข้อมูลที ่สามารถลงลึกได้ถึงระดับโครงการ และมีรากฐานของระบบฐานข้อมูลที ่สามารถรองรับการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงสถานะของข้อมูลแบบเป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยสูง มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในหลายมิติ ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบและ
นำข้อมูลออกจากระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบการนำเสนอ (Data Visualization) ใน
รูปแบบ Dashboard ต่อไปได้เอง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐให้ประชาชนและภาคประชา
สังคมเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบการดำเนินของภาครัฐตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน 
(ความโปร่งใส) ประการต่อไป คือ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลักดันการสร้าง
นวัตกรรมและบริการใหม่ๆเผยแพร่สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ ประการสุดท้าย ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งนำความ
คิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับประชาชนมากขึ้น 

เท่าที่ได้นำกล่าวมาแล้วนั้น ระบบ eMENSCR เป็นระบบสารสนเทศในการติดตามการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนงาน โครงการภายในหน่วยงาน และเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายให้มีทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และเป็นระบบที่ตอบโจทย์
นโยบายได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำโครงการไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์ระยะยาว ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่
ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ ช่วยลดปัญหา อุปสรรค ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ข้อจำกัดเดิมๆ กับดัก
เดิมๆ ที่ภาครัฐต่างคนต่างทำงาน แต่ช่วยในการติดตามงาน ประเมินผลได้ ช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าดำเนินงานไปแล้วเท่าใด และสถานะการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน รวมถึง
สิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สิ่งที่ควรดำเนินการแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามารับผิดชอบ และข้อคิดเห็นจากภาค
ประชาชน โดยสามารถแสดงภาพรวมออกมาเป็น One report  

ทั้งนี้ ระบบ eMENSCR จะยังไม่หยุดพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งเป็น
ส่วนขยายของระบบ eMENSCR (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการบูรณาการข้อมูล เพื่อ
การติดตามประเมินผล แบบ One Stop Service การพัฒนาการเปิดและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการติดตาม
และประเมินผล ส่วนนี้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้า และแผนระดับต่างๆ รวมถึงการมี
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ส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อข้อมูลเปิดภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
(Citizen empowerment) การพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง จะเป็นส่วนที่สามารถวิเคราะห์ความคล้าย
ของโครงการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) แต่ทว่า ข้อมูลในระบบจะมีพลัง
ขับเคลื่อนประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้ จะต้องอาศัยการตระหนักจากทุกภาค
ส่วนในการนำข้อมูลไปใช้ แลกเปลี่ยน และเปิดเผยเพื่อขยายผลในการร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เป็น“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ความเป็นมา ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมาตรา 

23 ของ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กําหนดให้ สศช. ทำ

หน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  กำหนดให้สำนักงาน

ฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีของยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรี 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องเสนอความก้าวหน้าของการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

ชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของ

รัฐรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อสำนักงานฯ ภายในเวลาและตามรายงานที่

สำนักงานฯ กำหนดและให้สำนักงานฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอต่อที่ปร ะชุมร่วม

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพื ่อให้ความเห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภา 

ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ตามหมวด 3 ของ พ.ร.บ. การ

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ และ พ.ร.บ. แผนและขั ้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศฯ) คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติได้มีมติเห็นชอบ ตามที่สศช. เสนอในการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การ

ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และ

มอบหมายให้ดำเนินการเสนอระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย โดย สามารถ

สรุปแนวทางการติดตามฯ ดังนี้ 

1) จัดทำระบบสารสนเทศในการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐ และจัดเก็บข้อมูล ในระบบ

ฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานทั้งในการรายงานผล

หรือการติดตามผลในระดับพื้นที่ โดยให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำ
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ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ใช้ระบบ

สารสนเทศดังกล่าวในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้ สำนักงานฯ เผยแพร่รายงานผล

การดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางสารสนเทศของสำนักงานฯ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และ

สามารถแจ้งเหตุแก่สำนักงานฯ หากพบผลการดำเนินการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

2)  หน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ โดยต้องส่งรายงานผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุก 1 ปี และสำนักงานฯ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบ ภายใน 90 วันที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

และหน่วยงานของรัฐ ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน

ฯ กำหนด เพื่อให้สำนักงานฯ จัดทำรายงานดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไม่ช้ากว่า 10 วัน ก่อนครบ

กำหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภา

เพ่ือทราบทกุ 3 เดือน ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 

3)  ใช้กลไกคณะทำงานพิเศษระดับกระทรวงเพื่อประสานงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ โดยมอบหมายให้มีผู้แทนระดับกระทรวง กรม หรือหน่วยราชการระดับกรมอ่ืนๆ และรัฐวิสาหกิจใน

การประสานการดำเนินการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยให้มีการแจ้งเตือนการ

ดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบสารสนเทศ

ในการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐที่จะได้จัดทำขึ้น 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ลงมติว่า 

1)  ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทำ

แผนงานโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานใน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกบัร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน แล้วส่งไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน 3 เดือน โดยให้สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะมี

การจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ

รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนต่อไป 

2)  ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำ 

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

โดยมุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่เป็นภาระของหน่วยงาน 
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มากจนเกินไป และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้

เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 

ความจำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ สศช. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม

และประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

คณะกรรม การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั ้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำ

โครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

(eMENSCR) ขึ้น เพื่อรองรับภารกิจการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้หน่วยงานได้ถือปฏิบัติแล้ว โดยระบบ eMENSCR ที่

จะพัฒนาขึ้นจะสามารถช่วยรองรับภารกิจดังกล่าวได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการลดขั้นตอน

การดำเนินงานทางเอกสาร การติดตาม ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นระบบ

ฐานข้อมูลการปฏิรูปประเทศให้สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยมีกระบวนการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่านระบบฯ  

โครงการการพัฒนาระบบ eMENSCR นี้ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของประเทศไทย เนื่องจากประโยชน์ที่ชัดเจน

และสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างหนึ่ง คือ มีระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนให้การ

บริหารราชการแผ่นดินเดินไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริง โดยในการกำหนดนโยบายในการ

บริหารราชการแผ่นดินจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการวางแผน 

การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข (Plan-Do-Check-Act) หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วย

นโยบาย ติดตามและประเมินผล จำเป็นต้องมีข้อมูลที่สามารถลงลึกได้ถึงระดับโครงการ นอกจากนั้นยังต้องมี

รากฐานของระบบฐานข้อมูลที ่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 

สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงสถานะของข้อมูลแบบเป็น

ปัจจุบันและมีความปลอดภัยสูง มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตใิน

หลายมิติ เช่น ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ ความซ้ำซ้อนของโครงการ ผู้บริหาร

สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบทั้งภาพรวมและลงลึก สามารถใช้ติดตามและประเมินผล วัดการดำเนินนโยบาย

ว่าประสบความสำเร็จเพียงใด 

รายงานฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อศึกษารวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีติดตาม การตรวจสอบ และการ
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ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมไปถึงการเสนอการออกแบบ

ระบบ eMENSCR ทั ้งในเช ิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์ (Software Architecture Design) และในเชิง

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Design) และเสนอแผนการดำเนินงานซึ่งรวมถึงสิ่งที่จะส่งมอบทั้งหมด 

และรายละเอียดของสิ่งส่งมอบในงวดถัดไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศในรูปแบบของระบบสารสนเทศ ในการรวบรวมรายงานความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่

สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2.2 เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศและแผนระดับต่างๆ รวมทั้งการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือนำไปสู่การมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

1.2.3 เพื่อใช้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมทั้งมี

ช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรูปประเทศนำไปสู่การแก้ไขหรือพัฒนาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินโครงการ/

แผนงาน ภายในหน่วยงานและใช้ข้อมูลจากระบบฯ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายให้มีทิศทางที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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 1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิร ูปประเทศ คณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรูปประเทศ เพ่ือนำไปสู่การวางแผนพัฒนาประเทศเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยต่อไป 

1.3.2 มีข้อมูลสำหรับการชี้ประเด็นนโยบาย การกำหนดนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบาย 

ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศท่ีตัง้อยู่บนข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 

1.3.3 ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรูปประเทศ 
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บทที่ 2  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
ในรายงานบทนี้ จะเป็นการนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government) และระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

2.1 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DIGITAL GOVERNMENT) 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มีความหมายที่กว้างและสามารถนิยามได้หลายมิติ แต่กลไก

ด้านหนึ่งที ่มีความสำคัญและขาดไม่ได้สำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

( Information and Communication Technology) ของร ัฐบาลในการบร ิหารราชการแผ่นด ินให ้มี

ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางนโยบายได้จริง1 

การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมีที่มาจาก “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หรือ DGA ระบุว่าประชาชนเริ่มสัมผัสรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ครั้งแรกเมื่อข้อมูลและบริการของภาครัฐถูก

นำไปอยู่บนเว็ปไซต์ ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ซึ ่งส่งผลให้เกิดการรื ้อปรับปรุงเชิงวิศวกรรม ( re-engneering) ของระบบ

สารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และเป็นข้อบังคับให้หน่วยงานรัฐต้องเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล

และระบบสาร สนเทศกันมากข้ึน2 

ปัจจุบ ันรัฐบาลในหลายประเทศกำลังอยู ่ในช่วงการเปลี ่ยนแปลงแบบดิจ ิท ัล หรือ digital 

transformation ซึ่งเป็นลดหรือการยกเลิกการทำงานแบบอนาล็อก (เช่น การใช้กระดาษบันทึกข้อมูล) มา

เป็นการใช้ดิจิทัลแทน (เช่น การบันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์) ซึ ่งแต่ละประเทศอยู่ในขั้นตอนของ digital 

transformation ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ 

ซึ่ง  digital transformation ครอบคลุมความหมายและกระบวนการที่กว้างรวมถึง การลงทุนในเทคโนโลยี

และการให้บริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงภาครัฐ การส่งเสริมประสบการณ์ที่ดใีน

 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development  http://www.oecd.org/gov/digital-government/ 
2 บทสัมภาษณ์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA https://www.whatphone.net/news/pr/dga-

megatrends-of-digital-government/ 
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การใหบ้ริการภาครัฐกับประชาชน การลดต้นทุนโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายในหน่วย 

งานของรัฐ การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลิศ (best practices) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การมีกลยุทธในการนำนวัตกรรมมาให้บริการในลักษณะ

ที่สามารถปรับสู่การใช้งานแบบวงกว้างได้ (scale up) การให้ความสำคัญกับการร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล การออกแบบการให้บริการที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก การขับเคลื่อนให้หน่วยงานท้องถิ่น

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาในท้องถิ่นนั้นๆ หรือแม้แต่การทำความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

ในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลอีกด้วย เช่น การพัฒนาผู้ปฏิบัติ (practitioners) ที่สามารถช่วยในการ

พัฒนาและสนับสนุนการการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล การพัฒนาข้าราชการและพนักงานของรัฐให้เข้าใจและมี

ทัศนคคติที่ดีต่อสิ่งใหม่ๆ ทางดิจิทัล การทำให้การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลเข้าไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร 

การปรับเปลี ่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลในหลายประเทศยังรวมถึงการเป็นรั ฐบาลแบบเปิด (Open 

Government) ซึ่งรวมถึง ความโปร่งใสของข้อมูลและกระบวนการของรัฐ การเปิดให้ประชาชนสามารถมี

ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารของรัฐ การร่วมมือกันของภาคสาธารณะในการหาทางออกของปัญหาและการ

ยก ระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็น Open Government อย่างหนึ่ง คือ การเปิด

ข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ซึ่งเป็นการมีช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลของรัฐแบบเปิดเผย เช่น 

ข้อมูลสังคมและสวัสดิการ ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อมูลคมนาคมและโลจิสติกส์ ข้อมูล

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูล

ด้านงบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐ และข้อมูลสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งข้อมูลของภาครัฐที่มีความ

ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและอยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มหาศาล 

ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นหากนำมาวิเคราะห์ดูความต้องการของ

หน่วยงานรัฐต่างๆ จะสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในประเทศ การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SME 

คิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการของการใช้จ่ายของรัฐ เป็นต้น 3 

สำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่

เกี ่ยวข้อง ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบ

นโยบายและกล่าวปาฐกถาพิเศษ  "รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0" ในงานสัมมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาล

 
3 N. Surasvadi, C. Saiprasert and S. Thajchayapong, “Budget and Procurement Analytics using Open Government Data in 
Thailand,” in Proc. of 10th IEEE International Conference on Ubi-media Computing and Workshops, Pattaya, Thailand, 
August 1 - 4, 2017. 
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ดิจ ิท ัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 - 2021” 4 โดยสาระสำค ัญของ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนั้น กล่าวถึงในอีก 5 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ 

1. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government 
Integration) 

2. การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด และคุ้มค่า 

3. การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Citizen-centric Services)  

4. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึง
การเปลี ่ยนแปลงองค์กรในขั ้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven 
Transformation) 

ประโยชน์ที ่ชัดเจนและสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างหนึ ่ง คือ มีระบบ

ฐานข้อมูลในการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินเดินไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริง โดย

ในการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

มากพอสำหรับการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข (Plan-Do-Check-Act) 

หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยนโยบาย ติดตามและประเมินผล จำเป็นต้องมีข้อมูลที่สามารถลงลึกได้ถึงระดับ

โครงการ นอกจากนั้นยังต้องมีรากฐานของระบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data Analytics) สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุ งสถานะ

ของข้อมูลแบบเป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยสูง มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ชาติในหลายมิติ เช่น ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ ความซ้ำซ้อนของ

โครงการ ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบทั้งภาพรวมและลงลึก สามารถใช้ติดตามและประเมินผล วัด

การดำเนินนโยบายว่าประสบความสำเร็จเพียงใด 

  

 
4 https://www.dga.or.th/th/profile/2035/ 
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2.2 การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  

ระบบ eMENSCR ที่จะพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ ถือเป็นระบบสารสนเทศที่สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติจัดให้มีข้ึนเพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตาม “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562” โดยมีรายละเอียด
ของระเบียบฯ ดังนี้ 

 
ระเบียบ 

ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. 2562 

________________ 

 

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย ว่า

ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
“คณะกรรมการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน และ

ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ  
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
“ระบบ” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม

แหง่ชาติจัดให้มีขึ้นตามข้อ 5  
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ข้อ 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปกระทำผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลัก และจะใช้วิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่สรา้งภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนก็ได้ 

ข้อ 5 ให้สำนักงานจัดให้มีการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเพ่ือให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศตามข้อ 4 โดยต้องจัดให้มีระบบเพื ่อใช้ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วย 

ระบบตามวรรคหนึ่งต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่จะต้องดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ากับระบบที่สำนักงานจัดให้มีขึ้นตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่
สำนักงานกำหนด เพื่อให้ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สามารถดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสำนักงานให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้ สำนักงานทราบ และ
ร่วมกันกำหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว  

ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 
ทั้งนี้ สำนักงานจะกำหนดรายการที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรายงานให้แตกต่างกัน ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้  

รายการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน  
(2) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
(3) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ  
(4) ปัญหาหรืออุปสรรค  
(5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน  
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่

กำหนด หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด ให้สำนักงานแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสั งกัด หรือหัวหน้า
องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว  
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ข้อ 7 ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูป เห็นสมควรให้เพิ่มรายการ
ใดในระบบเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สำนักงานพัฒนาระบบให้มีรายการข้อมูลดังกล่าว
โดยเร็ว  

ข้อ 8 ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูปต้องการข้อมูล ในระดับพ้ืนที่ 
ให้สำนักงานแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องเพ่ือจัดทำรายงานข้อมูลดังกล่าวและส่งให้สำนักงานเพ่ือ
นำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพิจารณาต่อไป  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการจัดทำรายงานข้อมูลและส่งให้
สำนักงานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด  

ให้นำความในข้อ 6 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่จัดทำรายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง หรือรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ด้วยโดยอนุโลม  

ข้อ 9 ให้สำนักงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูป แล้วแต่กรณี 
หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทราบ และให้สำนักงานเสนอ
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อรายงานต่อ
รัฐสภาทุกสามเดือนต่อไปด้วย  

ข้อ 10 ให้สำนักงานประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตาม
แนวทางและระยะเวลาที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วแต่กรณี กำหนด แล้วรายงานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพื ่อพิจารณา และเมื ่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือ
คณะกรรมการปฏิรูปมีมติเป็นประการใด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปนั้น และให้สำนักงานรายงานคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบด้วย  

ข้อ 11 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  นายกรัฐมนตรี 

 

จากการศึกษาระเบียบฯ ข้างต้น คณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่า เพื ่อให้การติดตาม ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ  

ไม่สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินความจำเป็น ลดการใช้กระดาษ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศสำหรับใช้เป็นช่องทางให้หน่วยงานของรัฐรายงาน 

ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

อ่ืนๆ ทั้งนี้ ระบบฯ ที่จัดให้มีข้ึนจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ป้องกันความลับและการรั่วไหลของข้อมูล เปิด

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จากระเบียบฯ ข้างต้น ระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับภาระงานดังกล่าวจะต้อง

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐนำเข้าข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าของโครงการรายไตรมาส โดยข้อมูล

อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการหรือการดำเนินการ เช่น ระยะเวลาดำเนิน

โครงการ/การดำเนินงาน  เป้าหมายของโครงการ  พื้นที่การดำเนินการ งบประมาณ เป็น

ต้น 

(2) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

(3) ความก้าวหน้าของการดำเนินการ 

(4) ปัญหาหรืออุปสรรค 

(5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน 

2. หัวหน้าหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และอนุมัติ โครงการ/รายงาน

ความก้าวหน้า และส่งต่อให้ผู ้ที ่มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล เช่น ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูป และสำนักงานฯ 

3. สามารถออกรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 เพื่อรายงานผล

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และสำนักงาน  โดย

อย่างน้อยในรายงานต้องประกอบด้วย 

• จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนฯ  

• งบประมาณและการเบิกจ่ายที่ใช้ในโครงการที่สอดคล้องกับแผนฯ 

• ส่วนต่างระหว่างการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายตามแผนฯ กับการดำเนินการจริงของ

หน่วยงาน 

• ผลการดำเนินการจริงที่กรอกโดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เปรียบเทียบกับเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดระดับต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ฯ 
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ทั้งนี้ ทุกส่วนประกอบข้างต้นสามารถจำแนกการรายงานได้ในมิติต่างๆ  เช่น แยกตามหน่วยงาน แยกตาม

ประเด็นย่อยของแผน  แยกตามช่วงเวลา เป็นต้น 

4. มีส่วนบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลโครงการ และรายงานสรุปต่าง ๆ ตามลำดับชั้นความลับ 

5. มีส่วนรับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนต่อโครงการฯ ตามแผนต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ในกรณีซึ่งพบเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยใดไม่ดำเนินการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

6. เป็นระบบสารสนเทศที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้

พร้อมกัน ได้เป็นจำนวนมาก เพ่ืออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน และหน่วยงานที่

มีหน้าที่ติดตาม สามารถรายงานและติดตามได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายใน

ด้านการรับส่งเอกสาร 

7. มีระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุก และรองรับการกำหนดสิทธิ

ให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ ในการเรียกดู/แก้ไข/อนุมัติ/ปฏิเสธ/แทรกความคิดเห็น (Comment) ตาม

เงื่อนไขของสถานะของเอกสาร 

8. มีระบบเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก (ผ่านระบบ web service) เพื่อให้หน่วยงานอื่น เช่น สำนัก

งบประมาณ สามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ทั้งนี้ในรายงานบทต่อไป จะเป็นการนำเสนอรายละเอียดการออกแบบระบบฯ และการกำหนด

คุณลักษณะเชิงเทคนิค (Specification) ของระบบฯ ข้างต้น  
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บทที่ 3 

การออกแบบระบบ  

และกำหนดคุณลักษณะเชิงเทคนิค (SPECIFICATION) ของระบบ 

ในรายงานบทนี้ จะเป็นการนำเสนอการออกแบบระบบ eMENSCR ในเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

(Software Architecture Design) การออกแบบในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Design) รวมไป

ถึงการกำหนดคุณลักษณะเชิงเทคนิคของระบบ (System Specification) และคุณลักษณะเชิงชอฟต์แวร์ของ

ระบบ 

3.1 การออกแบบระบบ EMENSCR ในเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE 

ARCHITECTURE DESIGN) 

คณะที ่ปร ึกษาได ้ออกแบบระบบ eMENSCR ในเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์  (Software 
Architecture) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก เชื่อมโยงกันในลักษณะ multi-tiers ได้แก่ เกตเวย์เลเยอร์ 
(Gateway Layer)  แอปพลิเคชั่นเลเยอร์ (Application Layer) และ ดาต้าเบสเลเยอร์ (Database Layer) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

รูปภาพท่ี 1 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ของระบบ eMENSCR 
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3.1.1 เกตเวย์เลเยอร์ (Gateway Layer)  

ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อกับโครงข่ายสาธารณะภายนอก ผ่านโปรโตคอล HTTPS ที่เข้ารหัสด้วย 

TLS version 1.2, คัดกรองและกระจายคำสั่ง (requests) จากผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในระบบคลาวด์

ส่วนบุคคลแบบเสมือน (Virtual Private Cloud) ต่อไป ซึ่งระบบได้ออกแบบให้มีระบบกระจายงาน (Load 

Balancer) 2 ชั้น โดยชั้นแรก ทำหน้าที่รับคำสั่งจากโครงข่ายสาธารณะภายนอก จากนั้นจึงกระจายคำสั่งที่ได้

นั้น ไปที่เอพีไอเกตเวย์ (API Gateway) เพื่อส่งต่อคำสั่งไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ตามที่ผู้ใช้ร้องขอเข้ามา เช่น การ

ยืนยันและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ การเพ่ิม/แก้ไขโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้เอพีไอเกตเวย์ยังทำหน้าที่เป็นระบบ

กระจายงานในระดับแอปพลิเคชั่น (Application Load Balancer) ด้วย   

3.1.2 แอปพลิเคชั่นเลเยอร์ (Application Layer)  

ทำหน้าที ่ประมวลผลคำสั ่งต่าง ๆ ตามที ่ผ ู ้ใช ้ร ้องขอหรือประมวลผลเป็นการภายในระหว่าง 

แอปพลิเคชั่น (Application) สำหรับการประมวลผลหนึ่ง ๆ และจะประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์จำนวนตั้งแต่  2 

เซิร์ฟเวอร์ขึ้นไป เพื่อให้ทนทานต่อการล่มของระบบ (Fault tolerance) และรองรับการให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง (High availability: HA) แอปพลิเคชั่นเลเยอร์ ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ดังนี้  

3.1.2.1 ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึง (Identity and Access Management 

หรือ IAM) ซึ่งทำหน้าที ่การยืนยันตัวตน (Authentication) ผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบรหัสผ่าน, OAuth2 

และ JSON Web Token (JWT) ว ิธ ีใดว ิธ ีหนึ ่ง หรือ หลายวิธ ีร ่วมกัน เป็นต้น และการกำหนดสิทธิ์  

(Authorization) ผู้ใช้งานและโปรแกรม ว่าสามารถเข้าถึงทรัพยากรใดภายในระบบ eMENSCR ได้บ้าง  

3.1.2.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ทำหน้าที่ ให้บริการเว็บไซต์ระบบ eMENSCR สำหรับผู้ใช้ที่

ผ่านการยืนยันตัวตนจาก IAM แล้ว โดยเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย หน้าแสดงรายชื่อโครงการ หน้าแสดง

รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มเพื่อกรอกความคืบหน้า

โครงการ รวมถึงหน้าเว็บอื่น ๆ ของระบบ เป็นต้น  

3.1.2.3 ระบบเซอร์วิส (Services) ทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ eMENSCR โดย

คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบระบบออกเป็นระบบย่อย (Micro Services) ที่ประกอบไปด้วย 

● การบันทึก / ปรับปรุง เอกสารโครงการและเอกสารความก้าวหน้าโครงการ ลงในฐานข้อมูล 

(Document Entry/ Document Management Service)   
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● การเรียกดูและค้นคืน เอกสารโครงการ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาได้ (Document 

Search and Retrieval Service)   

● การสร้างรายงาน (Reporting Service) เพื่อรายงานสถิติโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนระดับต่าง ๆ  และเพื่อรายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะรายยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

และสามารถ export รายงานออกเป็นไฟล์ word และ PDF  

● การอนุมัติเอกสารโครงการ และความก้าวหน้าโครงการตามลำดับชั ้นสายงาน  (Workflow 

Service) 

● การบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Account Management Service) ประกอบด้วย การ

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การเปลี่ยนรหัสผ่าน   

● ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature Service) สำหรับประทับเอกสารที่ได้รับการ

อนุมัติแล้ว  

● ระบบแจ้งเตือน (Notification Service) ให้หน่วยงานอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับชั้นสาย

งาน (Workflow Service)  เมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ  

● ระบบบริหารจัดการไฟล์แนบ (Attachment Management) ในการเก็บบันทึก และเรียกดูไฟล์

แนบ ที่แนบมากับเอกสารโครงการและความคืบหน้า  

● ระบบรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (Complaint Management Service)  

● ระบบบันทึกขอ้มูลประวัติการใช้งานของผู้ใช้งาน (Logging Service)     

3.1.2.4 ระบบซอฟต์แวร์ Business Intelligence (BI) สำหรับการสร้างรายงานแบบยืดหยุ่นผ่าน

ระบบเว็บ ที่สามารถสร้างและปรับแต่งได้โดยกลุ่มผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานขั้นสูง  

3.1.3 Database Layer  

ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จาก  application layer โดยฐานข้อมูลที่อยู่ในชั้นนี้ ได้ออกแบบให้มี
การทำงานในลักษณะของคลัสเตอร์ที่ทนทานต่อการสูญหายของข้อมูล (Replication) ทนทานต่อการล่มของ
ระบบ (Fault tolerance) และรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่ อง (High availability: HA) ซึ ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่  

3.1.3.1 กลุ่มฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบและการอนุมัติเอกสารของผู้ใช้งานระบบตาม

สายงาน (User and Workflow Databases)  

3.1.3.2 กลุ่มฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และความคืบหน้าโครงการ (Document 

Databases)  

3.1.3.3 กลุ่มฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการระบบภายใน (Internal Management Databases) 
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3.2 การออกแบบระบบ EMENSCR ในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ( INFRASTRUCTURE 

DESIGN) 

จากข้อกำหนดข้างต้นที่มีองค์ประกอบหลายส่วนที่ทำงานที่แตกต่างกัน ทรัพยากรที่ต้องการจึงมี

ความแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

3.2.1 เกตเวย์เลเยอร์ (Gateway Layer)  

เป็นส่วนเชื่อมต่อกับโครงข่ายสาธารณะภายนอกกับบริการต่างๆภายในระบบ eMENSCR ซึ่งจะทำ

การคัดกรองและกระจายชุดคำสั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในต่าง ๆ ส่วนนี้มีความสำคัญเหมือนเป็นปราการชั้น

แรกในการให้บริการ ดังนั้นระบบจะต้องสามารถรับปริมาณการขอรับบริการจำนวนมากได้ เพื่อจัดลำดับคิว 

และส่งต่อการขอรับบริการให้เลเยอร์ถัดไปได้อย่างถูกต้อง ทำให้ต้องการหน่วยความจ ำหลัก (Main 

Memory) และแกนคำนวณ (CPU Cores) ค่อนข้างสูง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ (Disk) มากนัก และในขั้นต่ำ

จะต้องมีจำนวน เซิร์ฟเวอร์หรือ เซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual server) อย่างน้อยสองเครื่องทำงานคู่ขนานกันไป 

เพ่ือให้ระบบยังสามารถให้บริการได้หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่สามารถทำงานได้  

3.2.2 แอปพลิเคชั่นเลเยอร์ (Application Layer)  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่  

1) ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึง  

2) ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์  

3) ระบบเซอร์วิซ  

ซึ ่งในส่วนนี ้เกี ่ยวข้องกับการคำนวณ และจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำหลักจำนวนมาก เพ่ือ
ประมวลผลงานต่าง ๆ แปรตามจำนวนการร้องขอ ขณะหนึ่งๆ ที่ผู้ใช้งานร้องขอ ดังนั้นในส่วนนี้จึงจำเป็นต้อง
ใช้หน่วยความจำหลัก (Main Memory) และแกนคำนวณ (CPU Cores) ค่อนข้างสูง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ 
(Disk) มากนัก และเช่นเดียวกับเกตเวย์เลเยอร์ที่ต้องมีจำนวน เซิ ร์ฟเวอร์หรือ เซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual 
server) ขั้นต่ำอย่างน้อยสองเครื่องทำงานคู่ขนานกันไป เพื่อให้ระบบยังสามารถให้บริการได้หากมีเครื่องใด
เครื่องหนึ่งไม่สามารถทำงานได้   

3.2.3 ดาต้าเบสเลเยอร์ (Database Layer)  

เป็นส่วนที่มีความสำคัญสูงสุดเนื่องจากมีหน้าที่เก็บข้อมูลเอกสารโครงการ ความคืบหน้า การอนุมัติ 

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และ ข้อมูลสถานะของระบบ ทางทีมที่ปรึกษาจึงออกแบบให้ระบบในส่วนนี้ประกอบด้วย 

เซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 3 ชุดทำงานแบบเร็บพิกาเซ็ท (Replica Set) โดยมีเซอร์เวอร์ 1 ชุดเป็นตัวหลักเพื่อรับ
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ข้อมูลจาก แอปพลิเคชั่นเลเยอร์มาบันทึกลงฐานข้อมูล และ 2 ชุดที่เหลือเป็นระบบสำรองที่มีการปรับปรุง

ข้อมูลตามเซิร์ฟเวอร์หลักอย่างสม่ำเสมอ หากเซิร์ฟเวอร์หลักมีการทำงานผิดพลาดจนไม่สามารถให้บริการได้ 

เซิร์ฟเวอร์สำรองตัวใดตัวหนึ่งที่เหลือจะถูกเลือกให้ทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักโดยอัตโนมัติ โดยเซิร์ฟเวอร์แต่

ละชุดต้องการแกนประมวลผล หน่วยความจำ และเนื้อที่จำนวนมากเพื่อรองรับปริมาณข้อมูล การอ่านเขียน

และค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ  

3.2.4 Business Intelligence Server  

เป็นระบบวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบของตารางและแผนภูมิต่า ง ๆ โดยระบบจะ

อ่านข้อมูลจากดาต้าเบสเลเยอร์ ในส่วนนี้เน้นการประมวลผล และหน่วยความจำเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ

แปลงผลการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลผ่านหน้าเว็บในรูปแบบแผนภูมิต่าง ๆ    

3.3 คุณลักษณะเชิงเทคนิคของระบบ (SYSTEM SPECIFICATION) 

     เนื่องจากระบบ eMENSCR มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการแก่หน่วยงาน การจัดหาครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบข้างต้นซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่จึงไม่สามารถกระทำได้ในเวลาอันจำกัด ทางคณะที่

ปรึกษาจึงเสนอการใช้บริการระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทเอกชนใน

ประเทศไทย  โดยทรัพยากรที่จำเป็นในการให้บริการในช่วงต้นของโครงการที่ประกอบด้วย เกตเวย์เลเยอร์ 

แอปพลิเคชั่นเลเยอร์ และดาต้าเบสเลเยอร์ มีคุณสมบัติดังนี้ 

● มีจำนวน vCPU 40 แกนประมวลผล  

● มีหน่วยความจำรวม 80 กิกะไบต์  

● มีความจุฮาร์ดดิสรวม 2,200 กิกะไบต์  

● มีระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุก โดยใช้ Firewall Palo 

Alto on Cloud VM 50 ท ี ่ ร อ ง ร ั บ  50,000 sessions 250 security rules และ  SSL VPN 

Tunnels 250 sessions 

โดยทรัพยากรเหล่านี้ถูกจัดสรรออกเป็น เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Server) จำนวนหลาย

เครื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 เครื่องสำหรับเกตเวย์เลเยอร์  2 เครื่องสำหรับแอปพลิเคชั่นเลเยอร์ และ 3 เครื่อง

สำหรับ ดาต้าเบสต์เลเยอร์ เพ่ือรองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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รูปภาพท่ี 2 แสดงการทำงานของระบบท่ีระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ซึ่งให้บริการเป็นจดุหลัก (Primary) 

ในขณะที่คลาวด์ส่วนบุคคล (Private Cloud) ที่ตั้งที่สศช. จะทำหน้าที่ให้บริการแทนจุดหลัก (Disaster Recovery Site) 

หากระบบคลาวดส์าธารณะไมส่ามารถให้บริการได ้

สำหรับทรัพยากรระบบที่จะติดตั้งที่  สศช. จะทำงานในลักษณะระบบคลาวด์ส่วนบุคคล (Private 

Cloud) ซึ่งจะทำงานเป็น DR Site (Disaster Recovery Site) ของระบบคลาวด์สาธารณะที่กล่าวข้างต้นใน

กรณีที่คลาวด์สาธารณะไม่สามารถให้บริการได้ และจะมีระบบ Business Intelligence Server ที่ต้องการ

การประมวลผลที่สูง  ทางคณะที ่ปรึกษาได้คาดการณ์จำนวนทรัพยากรที ่ต ้องใช้ในโครงการโดยรวม

ประกอบด้วยแกนประมวลผล (CPU Cores) รวมจำนวน 60 แกน หน่วยความรวมจำหลักจำนวน 1 

เทอราไบต์ (Terabytes) ฮาร์ดิสจำนวน 80 เทอราไบต์  ซึ่ง Spec โดยละเอียดมีดังนี้ 
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ชุดเซิร์ฟเวอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย Dell XC740XD จำนวน 4 เครื่อง หรือเครื่องทีม่ีตราสินค้าเดียวกัน ทีมี่
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า ซ่ึงประกอบด้วย 

1. PERC HBA330 RAID Controller, 12Gb Adapter, Low Profile  

2. Dual Intel Xeon Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache,Turbo,HT (85W) DDR4-

2400   

3. 960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW, 

Custom จำนวน 2 ชุด  

4. 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive จำนวน 9 ชุด  

5. 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank จำนวน 18 ชุด  

6. พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์ Nutanix Software 

7. รับประกัน 3 ปี นับจากวันส่งมอบงวดสุดท้าย 

 

อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า คุณสมบัติดังนี้ 

Dell Networking S4048T S4048T-ON, 48x 10GBASE-T and 6x 40GbE QSFP+ ports, IO to PSU air, 

2x AC PSU, OS9 จำนวน 2 ชุด รับประกัน 3 ปี นับจากวันส่งมอบงวดสุดท้าย 

ซึ่งหากในภายหลังเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว พบว่าทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ ทางสศช. สามารถเพ่ิม

จำนวนเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในชุดเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นได้ ทำให้ทรัพยากรระบบโดยรวมมีเพิ ่มมากขึ ้นโดยไม่

จำเป็นต้องสับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ชุดเดิม 

หมายเหตุ: (1) สำหรับระบบไฟร์วอลล์ และตู้แรคจะใช้ร่วมกับโครงการ TPMAP (2) เมื่อสิ้นสุด

โครงการ สศช. อาจพิจารณาใช้ระบบคลาวด์ส่วนบุคคลที่ตั้งที่สศช. เป็นระบบหลักท่ีให้บริการได้ โดยสามารถ

ยกเลิกการใช้คลาวด์สาธารณะ ในกรณีที่ สศช. ยังมีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์สาธารณะ เพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่อง และไม่มีข้อจำกัดเรื่องแบนด์วิดท์ของระบบเครือข่าย เนื่องจากระบบคลาวด์สาธารณะตั้งอยู่ที่

ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ทางคณะที่ปรึกษาจะจัดทำประมาณ

การงบประมาณรายปีในส่วนของค่าบริการคลาวด์สาธารณะเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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3.4 คุณลักษณะเชิงซอฟต์แวร์ของระบบ  

สำหรับส่วนของคุณลักษณะเชิงซอฟต์แวร์ของระบบของระบบ eMENSCR ได้มีการแยกออกเป็น 4 

ส่วนหลัก ประกอบไปด้วย ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ส่วนติดตาม

ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ ส่วนการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน 

(Workflow) และส่วนการแสดงรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.4.1 ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

    ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนนำเข้าข้อมูลความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

    ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการที่ดำเนินการ กับแผนงานในระดับต่าง ๆ โดย

ระบบจะแสดงข้อมูลของแผนแต่ละระดับ สำหรับให้หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลโครงการเลือก เพ่ือเชื่อมโยงแผน

กับโครงการที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 

● แผนระดับท่ี 1 ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน 

● แผนระดับที ่ 2 ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที ่เกี ่ยวข้อง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

● แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

● ความสอดคล้องกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมายที่

เกีย่วข้อง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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รูปภาพท่ี 3 ส่วนนำเข้าข้อมลูความเช่ือมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

 

2) ส่วนนำเข้าข้อมูลทั่วไปของโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

    ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลภาพรวมทั่วไปของโครงการ และข้อมูลผู้ประสานงานของโครงการ โดยแต่ละ

ส่วนจะมีรายละเอียด ประกอบไปด้วย 

● ข้อมูลภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน เช่น ลักษณะการดำเนินงาน แผนงานที่อยู่เหนือ

โครงการ ลักษณะโครงการ วิธีการดำเนินงาน เป็นต้น 
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● ข้อมูลผู้ประสานงาน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประสานงานระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

และผู้ประสานงานหลักของโครงการ ซึ่งทำหน้าที่นำเข้าข้อมูล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าใน

การดำเนินการของโครงการ 

 

รูปภาพท่ี 4 ส่วนนำเข้าข้อมลูทั่วไปของโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

 

3) ส่วนนำเข้าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน 

    ส่วนนี ้เป็นการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน โดยแต่ละส่วนจะมี

รายละเอียด ประกอบไปด้วย 

● ข้อมูลระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน 

● ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป็นต้น 
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● เป้าหมายของโครงการ เช่น เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลที่คาดว่าจะเกิด ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ เป็นต้น 

● ข้อมูลพื้นที่การดำเนินการ เช่น รายละเอียดพื้นที่การดำเนินการ พิกัดพ้ืนที่การดำเนินการ เป็น

ต้น 

 

รูปภาพท่ี 5 ส่วนนำเข้าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน 
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4) ส่วนนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน 

ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วยรายชื่อกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมย่อยที่

มีการดำเนินการของโครงการ และช่วงเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่างภายในขอบเขตระยะเวลาดำเนิน

โครงการ 

 

 

รูปภาพท่ี 6 ส่วนนำเข้าข้อมลูแผนการดำเนินงาน 

 

5) ส่วนนำเข้าข้อมูลงบประมาณ 

ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของโครงการ ประกอบด้วย 

● ข้อมูลวงเงินงบประมาณ ได้แก่ ข้อมูลบลประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ แยกตามประเภทของ

แหล่งเงินที่ได้รับ เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ งบประมาณจากแหล่ง

อ่ืน เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลผลรวมของงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด 

● แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณที่วางแผนการใช้จ่าย ของแต่ละไตรมาสแยก

ตามปีงบประมาณ ภายในขอบเขตระยะเวลาดำเนินโครงการ 



  
ร่างรายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ DRAFT FINAL REPORT 46 

  

 

รูปภาพท่ี 7 ส่วนนำเข้าข้อมูลงบประมาณ 

6) ส่วนนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงาน 

ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินงานของโครงการตามราย

ไตรมาส เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ 

โดยส่วนนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส ประกอบด้วย 

● ความก้าวหน้าโครงการ ประกอบด้วย ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ความคืบหน้าของกิจกรรม

ตามแผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 

● ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื ่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ โดยหน่วยงาน

สามารถรายงานความก้าวหน้าในส่วนของเป้าหมาย และผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย โดยระบบ
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จะเลือกเฉพาะแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานได้ทำการเลือกจากส่วนแรก คือ ส่วนนำเข้าข้อมูล

ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการรายงานความก้าวหน้าเท่านั้น 

● สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาส ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงาน  

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

  

รูปภาพท่ี 8 ส่วนนำเข้าข้อมลูผลการดำเนินงาน 
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อย่างไรก็ดี รูปแบบของส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ อาจจะมีการ

ปรับเปลี่ยนไปบ้างจากรูปแบบข้างต้น ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้ (user requirements) 

ที่อาจจะปรับ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโครงการ 

 

3.4.2 ส่วนติดตามข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ 

ระบบ eMENSCR ที่จะพัฒนาขึ้นรองรับการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศ สามารถติดตามโครงการและความก้าวหน้าของโครงการที่หน่วยงานได้กรอกเข้ามาผ่านส่วนนำเข้า

ข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.4.1 ก่อนหน้า โดยผู้ใช้งานระบบ

สามารถเรียกดู (View) และค้นหา (Search) เอกสารโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่กรอกเข้ามาใน

ระบบ และสามารถกำหนดเงื่อนไขการคัดกรอง (Filter) โครงการตามด้านของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศได้ และสามารถคัดกรองโครงการตามหน่วยงานที่กรอกเข้ามาในระบบ ทั้งระดับกระทรวงหรือ

เทียบเท่า ระดับกรมหรือเทียบเท่า และระดับกองหรือเทียบเท่า  

 

รูปภาพท่ี 9 ส่วนแสดงเอกสารโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

 

อย่างไรก็ดีรูปแบบของส่วนติดตามข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าของโครงการอาจจะมีการ

ปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบข้างต้น ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้ (user requirements) ที่
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อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโครงการ เช่น การกำหนดเงื่อนไขการคัดกรอง (Filter) โครงการ

อาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามความประสงค์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 

3.4.3 ส่วนการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน (Workflow) 

ระบบ eMENSCR ที่จะพัฒนาขึ้นรองรับการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน (Workflow) 

ตาม รูปภาพที่ 10 โดยระบบ Workflow จะพัฒนาบนซอฟต์แวร์รหัสเปิด (opensource) ที่รองรับมาตรฐาน 

BPMN เช่น Camunda 

รูปภาพท่ี 10 แสดงภาพรวมการทำงานส่วนการอนุมตัิเอกสารโครงการตามลำดบัสายงาน (Workflow) 
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โดยระบบ Workflow จะมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) รองรับการให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนลำดับสายงานของการอนุมัติเอกสาร

โครงการ 

(2) รองรับการให้ผู้ใช้งานเลือกเส้นทางเดินของเอกสาร สำหรับเอกสารบางประเภทที่สามารถเลือก

เส้นทางเดินเอกสารมากกว่า 1 เส้นทาง ตัวอย่างเช่น เอกสารของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่หัวหน้าส่วน

ราชการในจังหวัดสามารถเลือกเส้นทางเดินเอกสารว่าจะส่งไปให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (เส้นทางจังหวัด) 

หรือส่งไปให้อธิบดี (เส้นทางกระทรวง) 

(3) รองรับการกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ ในการเรียกดู/แก้ไข/อนุมัติ/ปฏิเสธ/แทรกความ

คิดเห็น (Comment) ตามเงื่อนไขของสถานะของเอกสาร 

โดยระบบ Workflow จะรองรับรูปแบบของ Workflow ตามประเภทของหน่วยงาน 7 ประเภทดังนี้ 

1) หน่วยงานราชการ  

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยหน่วยงานราชการทั่วไป จะมีลำดับการอนุมัติ

ตามลำดับสายงานดังนี้ 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 อธิบดีหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 2 ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ตารางที่ 1 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ของหน่วยงานราชการ 

 สำหรับบางหน่วยงานจะมีรองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้อนุมัติลำดับที่ 2 และมี

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้อนุมัติลำดับที่ 3 
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2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จะมีลำดับการ

อนุมัติตามลำดับสายงานดังนี้ 

 

เส้นทางจังหวัด เส้นทางกระทรวง 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1  
และเลือกเส้นทางเอกสาร 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 2 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อธิบดีหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 5 ปลัดกระทรวงมหาดไทย - 

ตารางที่ 2 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ของหน่วยงานราชการส่วนภูมภิาค 

ทั้งนี้สำหรับ workflow ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจะรองรับการให้หัวหน้าส่วนราชการใน

จังหวัดสามารถเลือกเส้นทางเดินเอกสารว่าจะส่งไปให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ตามเส้นทางจังหวัด) หรือ

ส่งไปให้อธิบดี (ตามเส้นทางกระทรวง) 

3) รัฐวิสาหกิจ 

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะมีลำดับการอนุมัติ
ตามลำดับสายงานดังนี้ 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 ผู้ช่วยว่าการ 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 2 รองผู้ว่าการ 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 3 ผู้ว่าการ 

ตารางที่ 3 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ 
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4) องค์การมหาชน 

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยองค์การมหาชน จะมีลำดับการอนุมัติตามลำดับ

สายงานดังนี้ 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 รองผู้อำนวยการ 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 2 ผู้อำนวยการ 

ตารางที่ 4 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ขององค์การมหาชน 

5) มหาวิทยาลัย 

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยมหาวิทยาลัย จะมีลำดับการอนุมัติตามลำดับ

สายงานดังนี้ 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ คณบดี 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 อธิการบดี 

ตารางที่ 5 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ของมหาวิทยาลัย 

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนเทศบาลและอบต.) 

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยเทศบาลและอบต. จะมีลำดับการอนุมัติ

ตามลำดับสายงานดังนี้ 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ ปลัด (อปท.) ยกเว้นกรุงเทพฯ 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 ผู้บริหาร (นายกอบต. นายกเทศมนตรี) 

ตารางที่ 6 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ของเทศบาลและอบต. 
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7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. พัทยา กทม.) 

สำหรับ workflow ของเอกสารโครงการที่กรอกโดยอบจ. พัทยา และกทม. จะมีลำดับการอนุมัติ

ตามลำดับสายงานดังนี้ 

 

กรณีอบจ. และพัทยา กรณีกทม. 

ผู้กรอก / แก้ไข / ลบข้อมูลโครงการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกอง 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 ปลัดอบจ. หรือ ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดกทม. 

ผู้อนุมัติลำดับที่ 2 นายกอบจ. หรือ นายกเมืองพัทยา ปลัดกทม. 

ตารางที่ 7 ลำดับการอนุมัตติาม workflow ของอบจ. พัทยา และกทม. 

อย่างไรก็ดี รูปแบบการทำงานของ workflow อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างจากรูปแบบข้างต้น ตามความ

เหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้ (user requirements) ที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของ

โครงการ 

รูปภาพที่ 11 แสดงส่วนการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน โดยผู้อนุมัติสามารถเรียกดู 

เอกสารโครงการที่สร้างขึ้นใหม่/รายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาสของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำแนกได้

เป็นหน้าแสดงเอกสารทุกประเภท หน้าแสดงเอกสารที่รอการอนุมัติ  หน้าแสดงเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ และ

หน้าแสดงเอกสารที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งส่งกลับไปให้หน่วยงานไปดำเนินการแก้ไข นอกจากนี้ผู้อนุมัติสามารถ

ดำเนินการอนุมัติ หรือปฏิเสธเอกสารโครงการที่สร้างขึ้นใหม่/รายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาสของ

หน่วยงานที่ส่งมา รวมทั้งแทรกความคิดเห็น (Comment) ลงไปในเอกสาร เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นำไปดำเนินการได ้
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รูปภาพท่ี 11 รูปแบบหน้าจอส่วนอนุมัติเอกสารโครงการของผู้อนุมตัิ 

3.4.4 ส่วนการแสดงรายงาน 

ระบบ eMENSCR ที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการแสดงรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนส่วนราชการอ่ืนๆ ในการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการตามแผนทั้ง 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2560 โดยรายงานจะ

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การรายงานในมิติโครงการ 
1.1 รายงานแสดงรายละเอียดรายโครงการ โดยในรายงานประกอบด้วย ความเชื่อมโยงของ

โครงการกับแผนระดับต่างๆ ข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ

ผลการดำเนินงานของโครงการ 

1.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2  โดยอย่างน้อยในรายงาน

ต้องประกอบด้วย 

● จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนฯ   

● งบประมาณและการเบิกจ่ายที่ใช้ในโครงการที่สอดคล้องกับแผนฯ  

● ส่วนต่างระหว่างการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายตามแผนฯ กับการดำเนินการจริงของ

หน่วยงาน  
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ทั้งนี้ ทุกส่วนประกอบข้างต้นสามารถจำแนกการรายงานได้ในมิติต่างๆ  เช่น แยกตามหน่วยงาน 
แยกตามประเด็นย่อยของแผน  แยกตามช่วงเวลา เป็นต้น 

2. รายงานในมิติเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
การรายงานผลการดำเนินการจริงที่กรอกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดระดับต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ฯ อย่างน้อยประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ระบุใน 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

อย่างไรก็ดี รูปแบบของส่วนการแสดงรายงาน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบข้างต้น ตาม

ความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้ (user requirements) ที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ของโครงการ โดยระบบในส่วนการแสดงรายงานนี้จะพัฒนาเป็นระบบเว็บ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

เช่น HTML, Javascript, Python, R Shiny แต่สำหรับรายงานรูปแบบอิสระท่ีต้องการความยืดหยุ่น สามารถ

ปรับแต่งเงื่อนไขได้หลากหลาย กลุ่มผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานขั้นสูงสามารถสร้างรายงานผ่านระบบเว็บได้ผ่าน

ซอฟต์แวร์ Business Intelligence (BI) สำเร็จรูป เช่น Tableau Server ซ่ึงจะถูกติดตั้งในระบบคลาวดส์ว่น

บุคคล (Private Cloud) ของสศช. 
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บทที่ 4  

ผลการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 2 

ในรายงานบทนี้ จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ในการพัฒนาระบบ
รายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ตามรายการสิ่ง
ส่งมอบงวดที่ 2 (ครอบคลุมขอบเขตงานตามข้อ 6.2 - 6.4 ในข้อเสนอโครงการ) ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8 รายการส่งมอบงานงวดที่ 2 (ข้อ 6.2 - 6.4) 

รายการสิ่งส่งมอบงวดที่ 2 ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 

     ข ้อ 6.2 พัฒนาส่วนกรอกความคืบหน้าของโครงการสำหรับ
หน่วยงานภาคร ัฐ โดยพัฒนาด้วยระบบฐานข้อมูลแบบรหัสเปิด 
(opensource) เช่น MongoDB ที่รับข้อมูลการกรอกข้อมูลโครงการ
และความคืบหน้าผ่านระบบเว็บ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น 
HTML Node.JS Javascript Python มีคุณสมบัติดังนี้ 

    ข ้อ 4.1 ส ่วนนำเข ้าข ้อมูล
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าโครงการ 

     ข้อ 6.2.1 ส่วนกรอกรายงานความคืบหน้าของโครงการที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเข้ามากรอกการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีแบบฟอร์มรองรับ
ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

แบบฟอร ์มส ่วนนำเข ้าข ้อมูล
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าโครงการ 
 

     ข้อ 6.2.2 ส่วนล็อกอินสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
(Login) ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยพัฒนาบนซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
(opensource) ที ่รองร ับมาตรฐาน OpenID Connect, OAuth 2.0 
และ SAML เช่น Keycloak 

     ข้อ 4.2 ส่วนล็อกอินสำหรับ
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ  
คณะกรรมการเพื ่อเข ้าใช ้งาน
ระบบ (Login) 

     ข้อ 6.2.3   ส่วนการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน 
(Workflow) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

     ข ้ อ4.3 ส ่ ว นก า รอน ุ ม ั ติ
เอกสารโครงการตามลำดับสาย
งาน (Workflow) 
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รายการสิ่งส่งมอบงวดที่ 2 ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 

     ข้อ 6.2.3 ข้อย่อยที่ 1 รองรับการให้ผู ้ดูแลระบบสามารถกำหนด
และปรับเปลี่ยนลำดับสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ 

     ข้อ 4.3.1 ส่วนปรับเปลี ่ยน
ลำดับสายงานของการอน ุม ัติ
เอกสารโครงการ 

     ข้อ 6.2.3 ข้อย่อยที่ 2 รองรับการให้ผู้ใช้งานเลือกเส้นทางเดินของ
เอกสาร สำหรับเอกสารบางประเภทที่สามารถเลือกเส้นทางเดินเอกสาร
มากกว่า 1 เส้นทาง  

     ข้อ 4.3.2 ส่วนเลือกเส้นทาง
เดินของเอกสาร สำหรับเอกสาร
บางประเภทท ี ่สามารถเล ือก
เส้นทางเดินเอกสารมากกว่า 1 
เส้นทาง 

     ข้อ 6.2.3 ข้อย่อยที่ 3 รองรับการกำหนดสิทธิให้แก่ผู ้ใช้งานกลุ่ม
ต ่าง ๆ ในการเร ียกดู/แก้ไข/อนุม ัต ิ/ปฏิเสธ/แทรกความคิดเห็น 
(Comment) ตามเงื่อนไขของสถานะของเอกสาร  

     ข้อ 4.3.3 ส่วนการกำหนด
สิทธิให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ 

โดยระบบ Workflow พัฒนาบนซอฟต์แวร์รหัสเปิด (opensource) ที่
รองรับมาตรฐาน BPMN เช่น Camunda 

     ข ้อ  4.3 ส ่ วนการอน ุม ั ติ
เอกสารโครงการตามลำดับสาย
งาน (Workflow) 

     ข ้อ 6.3 พัฒนาส ่วนต ิดตามความค ืบหน ้าโครงการ สำหรับ
คณะกรรมการช ุดต ่ า งๆ เช ่น คณะกรรมการย ุทธศาสตร์ ชาติ  
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เป็นต้น โดยพัฒนาเป็นระบบเว็บซึ่งเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลในข้อ 
6.2 ที่มีคุณสมบัติดังนี ้

     ข้อ 4.4 ส่วนติดตามเอกสาร
โครงการและความก ้าวหน้ า
โครงการสำหร ับ Back Office 
และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

     ข้อ 6.3.1 ส่วนล็อกอิน (Login) สำหรับคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าใช้
งานระบบ ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยพัฒนาบนซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
(opensource) ที ่รองร ับมาตรฐาน OpenID Connect, OAuth 2.0 
และ SAML เช่น Keycloak  

     ข้อ 4.2 ส่วนล็อกอินสำหรับ
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ
คณะกรรมการฯเพื ่อเข้าใช ้งาน
ระบบ (Login) 
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รายการสิ่งส่งมอบงวดที่ 2 ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 

     ข้อ 6.3.2    ส่วนแสดงรายละเอียดโครงการ ที ่คณะกรรมการฯ 
สามารถเรียกดู (View) และค้นหา (Search) โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข
การคัดกรอง (Filter) โครงการตามด้านของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศที่สนใจได ้ 

     ข ้ อ  4.4.1 ส ่ ว น แ ส ด ง
โครงการตามเงื ่อนไขการเรียกดู 
(View) ค ้ นห า  ( Search) และ
กรอง (Filter) 

     ข้อ 6.4   พัฒนาส่วน Back Office สำหรับผู้ดูแลระบบของสศช. 
โดยพัฒนาเป็นระบบเว็บเพื่อรับคำสั่งจากผู้ดูแลระบบ และพัฒนาระบบ 
backend ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Node.JS Javascript Python 
และ R ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

     ข้อ 4.4 ส่วนติดตามเอกสาร
โครงการและความก ้าวหน้ า
โครงการสำหร ับ Back Office 
และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

     ข้อ 6.4.1 ส่วน Back Office ที่สามารถออกรายงานขั้นต้นได้       ข้อ 4.4.2 ส่วนออกรายงาน
ขั้นต้นสำหรับ Back Office 

     ข้อ 6.4.2 ส่วน Back Office ที่สามารถติดตามเอกสารที่หน่วยงาน
กรอกเข้ามาได้ โดยผู ้ด ูแลระบบสามารถเรียกดู (View) และค้นหา 
(Search) เอกสารโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่กรอกเข้ามาใน
ระบบ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการคัดกรอง (Filter) โครงการตาม
ด้านของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศได้ 

     ข ้ อ  4.4.1 ส ่ ว น แ ส ด ง
โครงการตามเงื ่อนไขการเรียกดู 
(View) ค ้ นห า  ( Search) และ
กรอง (Filter) 

 

4.1 ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ  

ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ ทำหน้าที่รับการกรอกข้อมูลโครงการ
และรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบเว็บจากหน่วยงานภาครัฐระดับกอง และนำไปบันทึกลง
ฐานข้อมูลโครงการและฐานข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยผู้ใช้สามารถสร้าง (create) / เรียกดู 
(read) / แก้ไข (update) / และลบ (delete) ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าโครงการได้ โดยส่วนนี้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ส่วนฐานข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบฯ บน
เครื่องแม่ข่าย 2) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนฐานข้อมูลที่อยู่บน
เครื่องแม่ข่าย และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 3) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (user interface) ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ 
(web browser) ของผู้ใช้งานระบบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ส่วนฐานข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบบนเครื่องแม่ข่าย โดยฐานข้อมูลจะจัดเก็บ
ข้อมูลโครงการ ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น วันที่และเวลาที่สร้าง
โครงการ วันที่และเวลาที่แก้ไขข้อมูลโครงการ รหัสผู้ใช้ของผู้บันทึกโครงการ  

ในส่วนนี้คณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ฐานข้อมูล MongoDB เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแบบรหัสเปิด 
(open source)  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (document database) โดยเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL 
ที่ไม่จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ (relation) ของตารางแบบ SQL ดั้งเดิม จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ JSON 
(Javascript Object Notation) ซึ่งมีข้อดี คือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่ (Big Data) และรองรับการขยายขนาดขอ้มูลในอนาคต (scalability) 

โดยพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 
MongoDB แสดงในตารางที่ 9 ข้อมูลโครงการ (M1-M5) และตารางท่ี 10 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า (M6) 
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลโครงการ (M1-M5) 

Name Type Description Example Required 

username String ช่ือผู้ใช้งาน demo01021 / 

level3_id_thai String รหัสหน่วยงานสำหรับอ้างอิง (รหัสสารบรรณของหน่วยงาน) ทด1 0102 / 

group String กลุ่มผู้ใช้งาน (อ้างอิงตามหน่วยงาน) demo0102 / 

ts Boolean สถานะช้ันความลับของเอกสาร TRUE / 

org_l1 String ช่ือหน่วยงานระดับที่ 1 (กระทรวงหรือเทียบเท่า) สำนักนายกรัฐมนตร ี / 

org_l2 String ช่ือหน่วยงานระดับที่ 2 (กรมหรือเทียบเท่า) สำนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ / 

org_l3 String ช่ือหนว่ยงานระดับที่ 3 (กองหรือเทียบเท่า) กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏริปูประเทศ / 

fiscal_year Integer ปีงบประมาณที่สร้างเอกสาร 2561 / 

fiscal_quarter Integer ไตรมาสทีส่ร้างเอกสาร 3 / 

type String ประเภทโครงการ (โครงการ/การดำเนินงาน) โครงการ / 

name String ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตรช์าติ
และการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 

/ 

over String ช่ือแผนงาน proj-1234 
 

big_project_code String รหัสโครงการใหญ ่ proj-top-1234 
 

expenditure String ลักษณะโครงการ/การดำเนินงาน (โครงการที่ใช้งบประมาณ/โครงการที่ไม่
ใช้งบประมาณ) 

โครงการที่ใช้งบประมาณ / 

method String วิธีการดำเนินงาน (ดำเนินการเอง/จัดจ้าง) ดำเนินการเอง / 

gfmis_id String รหัส GFMIS ของโครงการ GF-1234 
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Name Type Description Example Required 

masterplan_direct Key-value ความสอดคล้องโดยตรงท่ีสอดคลอ้งกับโครงการ ค่าที่จัดเก็บประกอบไป
ดว้ย 
(1) masterplan_direct.masterplan: รหัสแผนแม่บทประเด็น/แผน
ย่อยที่สอดคล้องกับโครงการ 
(2) masterplan_direct.y1_direction: รหัสแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนย่อย 
(3) masterplan_direct.y1_goal: รหัสเป้าหมายของแผนย่อย  
(4) masterplan_direct.y2_goal: รหัสเป้าหมายของแผนแมบ่ทประเด็น 
(5) masterplan_direct.z_goal: รหัสเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
(6) masterplan_direct.z_3digits: รหัสของประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
(7) masterplan_direct.report_z_consistent: คำอธิบายความ
สอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
(8) masterplan_direct.report_y1_goal: ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนย่อย ประกอบไปด้วย 
(8.1) masterplan_direct.report_y1_goal.consistent: คำอธิบาย
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย 
(8.2) masterplan_direct.indicators: ความสอดคล้องของโครงการกับ
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย (สามารถมไีดห้ลายค่า ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวช้ีวัดของ
แผนย่อย) ประกอบไปด้วย 
(8.2.1) masterplan_direct.indicators.id: รหสัตัวช้ีวัดของแผนยอ่ย 
(8.2.2) masterplan_direct.indicators.contribution: Contribution 
ต่อเป้าหมายของแผนย่อยเมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 

{ 
"masterplan": "0802", 
"y1_direction": "08020005", 
"y1_goal": "080201", 
"y2_goal": "080001", 
"z_goal": "Y2010101", 
"z_3digits": "Y201030502", 
"report_z_consistent": 

 "อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก\n", 
"report_y1_goal": { 
"consistent":  

"ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อยการสร้างโอกา 
เข้าถึงบริการทางการเงิน\n", 

"indicators": [{ 
   "id": "08020101", 
   "contribution": "" 

          }] 
       }, 

"report_y2_goal": { 
      "consistent": 

/ 
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Name Type Description Example Required 

(9) masterplan_direct.report_y2_goal: ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ประกอบไปด้วย 
(9.1) masterplan_direct.report_y2_goal.consistent: คำอธิบาย
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
(9.2) masterplan_direct.indicators: ความสอดคล้องของโครงการกับ
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น (สามารถมไีด้หลายคา่ ข้ึนอยู่กับจำนวน
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น) ประกอบไปด้วย 
(9.2.1) masterplan_direct.indicators.id: รหสัตัวช้ีวัดของแผนแม่บท
ประเด็น 
(9.2.2) masterplan_direct.indicators.contribution: Contribution 
ต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
(10) id: รหัสที่ใช้อ้างอิงภายในของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผน
ย่อยหลักท่ีสอดคล้องกับโครงการ 

 "ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่\n", 

 
"indicators": [{ 
"id": "08000101", 
"contribution": "Contribution  

ต่อเป้าหมายเมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่" 
                }] 
            }, 
               "id":  
"080208020005080201080001Y2010101Y201030502" 
} 

masterplan_ 
secondary 

Key-value ความสอดคล้องโดยรองที่สอดคลอ้งกับโครงการ จัดเก็บข้อมูลรปูแบบ
เดียวกับความสอดคล้องโดยตรง เพียงแต่สามารถเลือกความสอดคลอ้ง
โดยรองได้มากกว่า 1 รูปแบบ 

รูปแบบเดยีวกับแผนแม่บทหลัก (จัดเก็บข้อมลูไดม้ากกว่า 1 รูปแบบ) 
 

government_policy
_main_2019 

String 
(Array) 

รหัสความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลหลัก ["G0201", "G0202"] 
 

government_policy
_priority_2019 

String 
(Array) 

รหัสความสอดคล้องกับนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล ["7", "8"] 
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Name Type Description Example Required 

national_reform_ 
direct 

String 
(Array) 

รหัสแผนการปฏิรูปประเทศด้านทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง "B01010101010101", "B01010101010102"] 
 

national_reform_ 
secondary 

String 
(Array) 

รหัสแผนการปฏิรูปประเทศด้านทีเ่กี่ยวข้องระดับรอง ["K010101", "K010102", "A010101"] 
 

plan12 String 
(Array) 

รหัสแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ["L010101"] 
 

national_security_ 
plan 

String 
(Array) 

รหัสแผนความมั่นคงแห่งชาติ ["X10101010101", "X10101010301"] 
 

ministry_plan String 
(Array) 

แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ["แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. #1", "แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. #2", "แผน
ระดับ 3 ตามมติ ครม. #3"] 

 

related_laws String 
(Array) 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง ["กฎหมายที่เกี่ยวข้อง #1", "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง #2", "กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง #3"] 

 

related_governmen
t_ministers 

String 
(Array) 

มติครม.ที่เกี่ยวข้อง  ["มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง #1", "มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง #2", "มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง #3"] 

 

rationale String หลักการและเหตผุลของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

objective String วัตถุประสงค์ของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

output String เป้าหมายเชิงผลผลติของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

outcome String เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

expected_results String ผลที่คาดว่าจะเกดิของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

success_indicators String ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/การดำเนินงาน 
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Name Type Description Example Required 

target_group String กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

area_description String รายละเอียดพื้นท่ีการดำเนินการของโครงการ/การดำเนินงาน 
  

area_geo Key-value พื้นที่ของโครงการ/การดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 
(1) area_geo.type: ประเภทพืน้ท่ี (ประเทศ/ภาคหรือกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/ระดับอ่ืน) 
(2) area_geo.latitude: ตำแหน่งละติจดู 
(3) area_geo.longitude: ตำแหน่งลองติจูด 
(4) area_geo.zoom: ระดับขยาย (zoom) อ้างอิงตามแผนที่บน 
Google Maps 

{ 
"type": "จังหวัด", 
"latitude": 13.7573933, 
"longitude": 100.51468850000003, 
"zoom": 16 

} 

 

start_date Date 
(YYYY-MM-
DD) 

วันที่เริ่มต้นโครงการ รูปแบบปีพุทธศักราช 2561-10-01 / 

end_date Date 
(YYYY-MM-
DD) 

วันที่สิ้นสุดโครงการ รูปแบบปีพุทธศักราช 2563-12-01 / 

project_gantt_chart String กิจกรรมของโครงการ/การดำเนินงาน ในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt 
Chart) อ้างอิงตามไลบารี DHTMLX 

{\"data\":[{\"id\":1565169363586,\"start_date\":\"01-10-2561 
00:00\",\"text\":\"#1\",\"duration\":3,\"end_date\":\"01-07-2562 
00:00\",\"parent\":0},{\"id\":1565169363589,\"start_date\":\"01-
04-2562 00:00\",\"text\":\"#2\",\"duration\":4,\"end_date\":\"27-
03-2563 
00:00\",\"parent\":0},{\"id\":1565169363590,\"start_date\":\"01-
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Name Type Description Example Required 

01-2563 00:00\",\"text\":\"#3\",\"duration\":1,\"end_date\":\"01-
04-2563 
00:00\",\"parent\":0},{\"id\":1565169363591,\"start_date\":\"01-
04-2563 00:00\",\"text\":\"#4\",\"duration\":2,\"end_date\":\"01-
10-2563 
00:00\",\"parent\":0},{\"id\":1565169363592,\"start_date\":\"01-
10-2563 00:00\",\"text\":\"#5\",\"duration\":1,\"end_date\":\"30-
12-2563 00:00\",\"parent\":0}],\"links\":[]} 

budget_government
_direct 

Floating 
point  

งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง (บาท) 10000.75 
 

budget_government
_other_amount 

Floating 
point  

จำนวนงบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น (บาท) 10000.75 
 

budget_government
_other_source 

String แหล่งงบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

budget_government
_province 

Floating 
point  

งบประมาณที่ไดร้ับจากจังหวดั (บาท) 10000.75 
 

budget_government
_province_group 

Floating 
point  

งบประมาณที่ไดร้ับจากกลุ่มจังหวดั (บาท) 10000.75 
 

budget_department Floating 
point  

เงินรายได้ของหน่วยงาน (บาท) 10000.75 
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budget_loan_ 
domestic 

Floating 
point  

เงินกู้ภายในประเทศ (บาท) 10000.75 
 

budget_loan_ 
foreign 

Floating 
point  

เงินกู้จากต่างประเทศ (บาท) 10000.75 
 

budget_sum Floating 
point  

ผลรวมของงบประมาณทั้งหมด (บาท) 10000.75 
 

budget_other Array งบประมาณจากแหล่งอื่น (มีได้หลายค่า) ประกอบไปด้วย 
(1) budget_other.source: ที่มาของงบประมาณ 
(2) budget_other.amount: จำนวนงบประมาณ (บาท) 

[{ 
"source": "งบประมาณจากแหล่งอื่น #1", 
"amount": 300000 

}, { 
"source": "งบประมาณจากแหล่งอื่น #2", 
"amount": 400000 

}] 

 

budget_plan_list Key-value 
(Array) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละไตรมาส ความยาวข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสดุโครงการ/การดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 
(1) budget_plan_list.fiscal_year: ปีงบประมาณ 
(2) budget_plan_list.Q1: แผนการใช้จ่ายของไตรมาสที่ 1 (บาท) 
(3) budget_plan_list.Q2: แผนการใช้จ่ายของไตรมาสที่ 2 (บาท) 
(4) budget_plan_list.Q3: แผนการใช้จ่ายของไตรมาสที่ 3 (บาท) 
(5) budget_plan_list.Q4: แผนการใช้จ่ายของไตรมาสที่ 4 (บาท) 

[{ 
"fiscal_year": "ปีงบประมาณ 2562", 
"Q1": 1000, 
"Q2": 2000, 
"Q3": 3000, 
"Q4": 4000 

}, { 
"fiscal_year": "ปีงบประมาณ 2563", 
"Q1": 100000, 

 



  
ร่างรายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ DRAFT FINAL REPORT 67 

 

Name Type Description Example Required 

"Q2": 200000, 
"Q3": 200000, 
"Q4": 200000 

}, { 
"fiscal_year": "ปีงบประมาณ 2564", 
"Q1": 500000, 
"Q2": 600000, 
"Q3": 700000, 
"Q4": 800000 

}] 

budget_sum_plan Floating 
point  

ผลรวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด 10000.75 
 

contact.director Key-value ข้อมูลผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ประกอบไปด้วย 
(1) contact.director.prefix: คำนำหน้าช่ือ 
(2) contact.director.firstname: ช่ือ 
(3) contact.director.lastname: นามสกุล 
(4) contact.director.email_primary: อีเมล (หน่วยงาน) 
(5) contact.director.email_optional: อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) 
(6) contact.director.telephone: โทรศัพท ์
(7) contact.director.fax: โทรสาร 

{ 
"prefix": "นาย", 
"firstname": "สมชาย", 
"lastname": "รักชาต"ิ, 
"email_primary": "director1@email.go.th", 
"email_optional": "director1@gmail.com", 
"telephone": "02-888-8888", 
"fax": ""02-888-8889" 

} 

/ 
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Name Type Description Example Required 

contact.coordinator Key-value ข้อมูลผู้ประสานงานหลัก ประกอบไปด้วย 
(1) contact.coordinator.prefix: คำนำหนา้ช่ือ 
(2) contact.coordinator.firstname: ช่ือ 
(3) contact.coordinator.lastname: นามสกลุ 
(4) contact.coordinator.email_primary: อีเมล (หน่วยงาน) 
(5) contact.coordinator.email_optional: อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) 
(6) contact.coordinator.telephone: โทรศัพท์ 
(7) contact.coordinator.fax: โทรสาร 

{ 
"prefix": "นาง", 
"firstname": "สมศรี", 
"lastname": "ชาติไทย", 
"email_primary": "staff1@email.go.th", 
"email_optional": "staff1@gmail.com", 
"telephone": "02-999-9998", 
"fax": ""02-999-9999" 

} 

/ 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า (M6) 

Name Type Description 
การเชื่อมโยงกับข้อมลู

โครงการ 
Example Required 

fiscal_year Integer ปีงบประมาณของรายงานความก้าวหน้า 
 

2562 / 
fiscal_quarter Integer ไตรมาสของรายงานความก้าวหน้า 

 
3 / 

progress_output String ความก้าวหน้าของโครงการต่อเป้าหมายเชิง
ผลผลติประจำไตรมาส 

output 
  

progress_ 
outcome 

String ความก้าวหน้าของโครงการต่อเป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ประจำไตรมาส 

outcome 
  

progress_ 
indicators 

String ความก้าวหน้าของโครงการต่อดัชนีช้ีวัด
ความสำเร็จประจำไตรมาส 

success_indicators 
  

progress_gantt_
chart 

Key-value 
(Array) 

ความก้าวหน้าของกจิกรรมตามแผนงานประจำ
ไตรมาส (มไีด้หลายคา่ ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่
ดำเนินการประจำไตรมาสนั้น) ประกอบไปด้วย 
(1) progress_gantt_chart.activity:  
ช่ือกิจกรรม 
(2) progress_gantt_chart.type:  
ประเภทกิจกรรม (กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง) 
(3)progress_gantt_chart.progress_report: 
ความก้าวหน้าที่ดำเนินการภายใตก้ิจกรรม 
 
  

project_gantt_chart 
(ดึงเฉพาะกิจกรรมที่อยู่
ปีงบประมาณ และไตรมาส
เดียวกัน) 

[{ 
"activity": "#1", 
"type": "main", 
"progress_report": "ความก้าวหน้าของกจิกรรมตามแผนงาน 
ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 #1\n" 

}, { 
"activity": "#2", 
"type": "main", 
"progress_report": "ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน 
ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 #2" 

}] 
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Name Type Description 
การเชื่อมโยงกับข้อมลู

โครงการ 
Example Required 

progress_master
plan_direct 

Key-value ความก้าวหน้าของโครงการทีด่ำเนนิการกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละ
ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ประจำไตรมาส 
ประกอบไปด้วย 
(1) progress_masterplan_direct.id:  
รหัสที่ใช้อ้างอิงภายในของแผนแมบ่ทหลักท่ี
สอดคล้องกับโครงการ 
(2)progress_masterplan_direct.node_typ
e: ประเภทแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
(หลัก/รอง) 
(3) progress_masterplan_direct.z_goal: 
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ 
(4) progress_masterplan_direct.y2_goal: 
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
ประเด็น 
(5) progress_masterplan_direct.y1_goal: 
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 

masterplan_direct 
(ขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
โดยตรงท่ีทำการเลือก) 

{ 
"node_id": 
"080208020005080201080001Y2010101Y201030502", 
"node_type": "direct", 
"z_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ #1", 
"y2_goal": "ความกา้วหนา้ของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ #2", 
"y1_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ #3" 

} 

/ 

progress_master
plan_secondary 

Key-value 
(Array) 

ความก้าวหน้าของโครงการทีด่ำเนนิการกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ระดับรอง) ประจำไตรมาส มี
ได้หลายค่าขึ้นอยู่กับแผนแม่บทภายใต้

masterplan_secondary 
(ขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
ระดับรองที่ทำการเลือก) 

{ 
"node_id": 
"050205020001050201050002Y6010101Y601030101", 
"node_type": "secondary", 
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Name Type Description 
การเชื่อมโยงกับข้อมลู

โครงการ 
Example Required 

ยุทธศาสตร์ชาติระดับรองที่ทำการเลือก 
ประกอบไปด้วย 
(1) progress_masterplan_secondary.id: 
รหัสที่ใช้อ้างอิงภายในของแผนแมบ่ทระดับรอง
ที่สอดคล้องกับโครงการ 
(2)progress_masterplan_secondary.nod
e_type: ประเภทแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก/รอง) 
(3)progress_masterplan_secondary.z_ 
goal: ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(4)progress_masterplan_secondary.y2_ 
goal: ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผน
แม่บทประเด็น 
(5)progress_masterplan_secondary.y1_ 
goal: ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผน
ย่อย 

"z_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รอง #1", 
"y2_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รอง #2", 
"y1_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รอง #3" 

}, { 
"node_id": 
"200320030002200301200001Y4010101Y401030101", 
"node_type": "secondary", 
"z_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รอง #4", 
"y2_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รอง #5", 
"y1_goal": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รอง #6" 

} 
progress_reform Key-value 

(Array) 
ความก้าวหน้าของโครงการทีด่ำเนนิการกับ
แผนการปฏิรูปประเทศประจำไตรมาส มไีด้
หลายค่าขึ้นอยู่กับแผนการปฏิรูปประเทศท่ีทำ
การเลือก ประกอบไปด้วย 
(1) progress_reform.node_id:  

national_reform_direct 
และ national_reform_ 
secondary 
 (ขึ้นอยู่กับแผนการปฏริูป
ประเทศหลัก แผนการ

[{ 
"node_id": "B01010101010101", 
"node_type": "direct", 
"progress_report": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ #1" 

/ 
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Name Type Description 
การเชื่อมโยงกับข้อมลู

โครงการ 
Example Required 

รหัสแผนการปฏิรูปประเทศท่ีทำการเลือก 
(2) progress_reform.node_type:  
ประเภทแผนการปฏิรูปประเทศ (หลัก/รอง) 
(3) progress_reform.progress_report: 
 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

ปฏิรูปประเทศระดับรองที่
ทำการเลือก) 

}, { 
"node_id": "B01010101010102", 
"node_type": "direct", 
"progress_report": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ #2" 

}, { 
"node_id": "K010101", 
"node_type": "direct", 
"progress_report": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ #3" 

}, { 
"node_id": "K010102", 
"node_type": "direct", 
"progress_report": "ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ #4" 

}] 
progress_plan12 String 

(Array) 
ความก้าวหน้าของโครงการทีด่ำเนนิการกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 
12 ประจำไตรมาส มไีด้หลายค่าขึน้อยู่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 
12 ที่ทำการเลือก ประกอบไปด้วย 
(1) progress_plan12.node_id:  

plan12 
 (ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ที่ทำ
การเลือก) 

[{ 
"node_id": "L010101", 
"node_type": "direct", 
"progress_report": "ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 #1" 

}] 

/ 
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Name Type Description 
การเชื่อมโยงกับข้อมลู

โครงการ 
Example Required 

รหัสแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 ที่ทำการเลือก 
(2) progress_plan12.node_type:  
ประเภทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (หลัก) 
(3) progress_plan12.progress_report:  
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

progress_ 
security 

Key-value 
(Array) 

ความก้าวหน้าของโครงการทีด่ำเนนิการกับ
แผนความมั่นคงแห่งชาติประจำไตรมาส มีได้
หลายค่าขึ้นอยู่กับแผนความมั่นคงแห่งชาติ ที่
ทำการเลือก ประกอบไปด้วย 
(1) progress_plan12.node_id:  
รหัสแผนความมั่นคงแห่งชาติที่ทำการเลือก 
(2) progress_plan12.node_type:  
ประเภทแผนความมั่นคงแห่งชาติ (หลัก) 
(3) progress_plan12.progress_report:  
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนความ
มั่นคงแห่งชาติ 

national_security_plan 
(ขึ้นอยู่กับรหัสแผนความ
มั่นคงแห่งชาติที่ทำการ
เลือก) 

[{ 
"node_id": "X10101010101", 
"node_type": "direct", 
"progress_report": "ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ของแผนความมั่นคงแห่งชาติ #1" 

}] 
 
 
  

 

result String สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ/การ
ดำเนินงาน 
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Name Type Description 
การเชื่อมโยงกับข้อมลู

โครงการ 
Example Required 

budget Key-value การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 
ประกอบไปด้วย 
(1) budget.plan: จำนวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย 
(1) budget.used: จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 
(1) budget.pass: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำไตรมาส (ตรงตามงบประมาณของ
แผนงาน/ไม่ตรงตามงบประมาณของแผนงาน) 
(1) budget.report: สาเหตุที่ไมส่ามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 

 
{ 

"plan": 10000.75, 
"used": 8000.00, 
"pass": false, 
"report": "สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ" 

} 

 

problem String ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ
โครงการ/การดำเนินงาน 

   

suggestion String ข้อเสนอแนะของโครงการ/การดำเนินงาน 
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2. ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API: Application Programming Interface) 

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ทำหน้าที่เป็นช่องทางการเชื ่อมต่อระหว่างโปรแกรม
ประยุกต์ (application) ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ของผู้ใช้งานกับเครื่องแม่ข่าย เพื่อให้
โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้บริการ (client) สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ใน
ฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ eMENSCR ได ้

การออกแบบส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้ออกแบบโดยอิงกับ
ข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมแบบ REST (Representational State Transfer) (Architectural Styles and 
the Design of Network-based Software Architectures, Roy Thomas Fielding, 2000) เ ร ี ย ก ว่ า 
RESTful API เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางเว็บ (Web Protocol) เช่น HTTP ทำ
ให้โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนเครื่องผู ้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการของระบบฯ ได้ผ่านโ ครงข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมและระบบ (Language and Platform independent) รองรับการ
รับ-ส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้นักพัฒนามีอิสระในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเข้าถึงบริการ
ของระบบ ไม่ต้องผูกติดกับภาษาโปรแกรมใดภาษาหนึ่ง ทั้งนี้ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้ออกแบบส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ ตามข้อกำหนดของ REST ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 

1. Client-Server architecture: ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื ่องแม่ข่าย ทำหน้าที่
ให้บริการต่าง ๆ ของระบบ (server) และ โปรแกรมประยุกต์ท่ีขอใช้บริการ (client) 

2. Statelessness: เครือ่งแม่ข่ายจะไม่เก็บสถานะของโปรแกรมประยุกต์ท่ีขอใช้บริการ 
3. Cacheability: ระบบสามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บ cache ของ response ไว้หรือไม ่
4. Layered system: โปรแกรมประยุกต์ที่ขอใช้บริการจะไม่ทราบว่ากำลังติดต่อกับเครื่องแม่

ข่ายโดยตรงหรือไม่ ทำให้สามารถเพิ่มองค์ประกอบอ่ืน ที่จำเป็นกับระบบได้ เช่น ส่วน
ควบคุมความปลอดภัย เป็นต้น 

5. Uniform interface: รูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับโปรแกรมประยุกต์ 
เป็นแบบเดียวกัน 

การพัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของระบบ eMENSCR ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้
ภาษาโปรแกรมรหัสเปิด ชื่อว่า Node.js เป็นภาษาโปรแกรมจาวาสคริปต์ (Javascript) ทีท่ำงานบนเครื่องแม่
ข่ายได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ (Operating system) ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานของ
เว็บที่มีการรับ-ส่งคำสั่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และง่ายต่อการพัฒนาระบบ เนื่องจากเป็นภาษาโปรแกรมจา
วาสคริปต์เดียวกันกับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User interface) 
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ตารางที่ 11 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของระบบ eMENSCR  

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 
(API) 

หน้าที ่

Document API ทำหน้าที่จัดการข้อมูลโครงการ 

POST /documents สร้างเอกสารโครงการใหม่พร้อมกับนำเข้าส่วนการอนุมัติเอกสาร
โครงการตามลำดับสายงาน (workflow) 

GET /documents/:docId เรียกดูข้อมูลโครงการตามรหัสเฉพาะของโครงการในฐานข้อมูล 

PUT /documents/:docId แก้ไขข้อมูลโครงการตามรหัสเฉพาะของโครงการในฐานข้อมูล 

POST 
/documents/:docId/complete 

ส่งผลการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธโครงการพร้อมความเห็น 

3. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 

 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) เป็นส่วนโปรแกรมประยุกต์ (application) ที่ทำงานบนเว็บ
เบราว์เซอร์ (web browser) ของผู้ใช้งานระบบ ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบเว็บในการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
หากเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และรองรับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ โดยส่วนติดต่อผู้ใช้ครอบคลุม
ตั้งแต่หน้าจอของแบบฟอร์มส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส่วนการอนุมัติ
เอกสารโครงการตามลำดับสายงาน และส่วนรายงานผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
ซึ่งใช้ในระบบ eMENSCR ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การสร้างโครงสร้างของส่วนติดต่อผู้ใช้
ด้วยภาษา HTML 2) การจัดรูปแบบด้วย CSS และ 3) การประมวลผลและควบคุมการแสดงผลข้อมูลด้วย 
Javascript 
 1. ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเอกสาร
ในรูปแบบเว็บเพจ และเอกสารที่สร้างขึ้นสามารถเปิดได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ถูก
พัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) โดยภาษา HTML มี
โครงสร้างการพัฒนาในลักษณะ Tag เพื ่อใช้ในการควบคุมการแสดงผลเนื ้อหาที ่แสดงบนเว็บเพจ เช่น 
ข้อความ รูปภาพ ตาราง เป็นต้น และส่วนขยายภายใต้ชื่อ Attribute ในการกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของ 
Tag ที่สร้างขึ้น ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาภาษา HTML ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันพัฒนามาจนถึง 
HTML เวอร์ชัน 5 
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 2. CSS (Cascading Style Sheet) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลของ
เอกสาร HTML ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น โดย CSS สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารได้ เช่น กำหนดรูปแบบ 
และตำแหน่งการจัดวางของวัตถุในเอกสาร คุณลักษณะของวัตถุ การจัดวางข้อความ รวมทั้งสีและขนาดของ
ข้อความ เป็นต้น นอกจากนี้ CSS ยังช่วยควบคุมให้เว็บเพจที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถแสดงผลได้เหมือนกันใน
ทุกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดย CSS ได้มีการกำหนดรูปแบบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากองค์กร World 
Wide Web Consortium (W3C) 
 3. Javascript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยปกติ
มักจะมีการใช้ร่วมกับภาษา HTML และ CSS เพื่อช่วยในการประมวลผล และควบคุมการแสดงผลของเว็บ
เพจผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ปัจจุบัน Javascript เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และมีการใช้งาน
อย่างกว้างขวางในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นภาษาเปิดที่ทุกคนสามารถนำไป
พัฒนาได้ มีความสามารถในการควบคุมเว็บเพจ ให้สามารถแสดงผลได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ มีความยืดหยุ่น
ในการพัฒนา ส่งผลให้สามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงาน เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เว็บเพจที่
พัฒนาขึ้น สามารถแสดงหรือซ่อนเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับผู้ใช้ และกำหนดการแสดงผลของวัตถุต่าง ๆ บน
เว็บเพจในรูปแบบแอนิเมชันได้เป็นอย่างดี 
 รายละเอียดของส่วนติดต่อผู ้ใช้งานในส่วนแบบฟอร์มส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการเป็นดังนี้ 
 

แบบฟอร์มส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ (M1 - M6) 
แบบฟอร์มส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ สำหรับใช้ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล ประกอบไปด้วย 6 ส่วน 
ดังนี้ 

1) ส่วนนำเข้าข้อมูลความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ (M1) 
2) ส่วนนำเข้าข้อมูลทั่วไปของโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ (M2) 
3) ส่วนนำเข้าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน (M3) 
4) ส่วนนำเข้าข้อมูลกิจกรรมท่ีดำเนินการ (M4) 
5) ส่วนนำเข้าข้อมูลงบประมาณ (M5) 
6) ส่วนนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงาน (M6) 
 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้ 
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1) ส่วนนำเข้าข้อมูลความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ (M1) 
 ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ/การดำเนินการ กับแผนระดับต่างๆ ของ
ประเทศ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของแผนแต่ละระดับ สำหรับให้หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลโครงการ/การ
ดำเนินการเลือก เพ่ือเชื่อมโยงแผนกับโครงการ/การดำเนินการ ประกอบด้วย 

ส่วนความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ  
• แผนระดับที่ 1 “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูกเชื่อมโยงผ่าน “แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ให้โดยอัตโนมัติ 
• แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนความมัน่คงแห่งชาติ 
• แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

 

 

รูปภาพท่ี 12 ส่วนความเช่ือมโยงกบัแผนทั้งสามระดับ (M1) 
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ส่วนความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  ในส่วนนี้ ระบบฯ 
ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไว้ให้เบื้องต้นแล้ว 
หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลจะสามารถเลือกความเชื่อมโยงได้จากรายการที่ระบบแสดงขึ้นมาให้เลือกเท่านั้น โดย
การเลือกประกอบด้วย 

• ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผนย่อย 
• เป้าหมายแผนย่อย 
• แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
• เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
• เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลสามารถอธิบายความสอดคล้องของโครงการต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย รวมถึง contribution ต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และ contribution ต่อเป้าหมาย
ของแผนย่อยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 

รูปภาพท่ี 13 ส่วนความเช่ือมโยงของโครงการ/การดำเนินงาน ต่อแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ (M1) 
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รูปภาพท่ี 14 ส่วนอธิบายความสอดคล้องของโครงการ/การดำเนินงาน ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (M1) 

 

 

รูปภาพท่ี 15 ส่วนอธิบายความสอดคล้องของโครงการ/การดำเนินงานกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น (M1) 
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รูปภาพท่ี 16 ส่วนอธิบายความสอดคล้องของโครงการ/การดำเนินงานกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนย่อย (M1) 

ส่วนความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในส่วนนี้ระบบจะแสดงนโยบายรัฐบาลหลักทั้ง 12 ข้อ และ
นโยบายเร่งด่วนทั้ง 12 ด้านให้หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการเลือกเพ่ือเชื่อมโยง 

 

รูปภาพท่ี 17 ส่วนความสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (M1) 
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 ส่วนกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้อง ในส่วนนี้หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลโครงการ/การ
ดำเนินการสามารถกรอกกฎหมายและมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/การดำเนินการ 

 

รูปภาพท่ี 18 ส่วนความสอดคล้องกับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง (M1) 

 

2) ส่วนนำเข้าข้อมูลทั่วไปของโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ (M2) 
 ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลภาพรวมทั่วไปของโครงการ และข้อมูลผู้ประสานงานของโครงการ โดยแต่
ละส่วนจะมีรายละเอียด ประกอบไปด้วย 

ข้อมูลภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน ประกอบด้วย ลักษณะการดำเนินงาน (โครงการ/การ
ดำเนินงาน) แผนงานที่อยู่เหนือโครงการ รหัสโครงการใหญ่ (กรณีที่เป็นโครงการที่อยู่ภาย ใต้โครงการใหญ่) 
ลักษณะโครงการ/การดำเนินงาน (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) วิธีการดำเนินงาน (ดำเนินการเอง/จัด
จ้าง) รหัส GFMIS ของโครงการ 

 

 

รูปภาพท่ี 19 ส่วนข้อมูลภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน (M2) 
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ข้อมูลผู้อำนวยการกองและผู้ประสานงานหลัก ประกอบด้วย ข้อมูลผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
และผู้ประสานงานหลักของโครงการ ซึ่งทำหน้าที่นำเข้าข้อมูล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ของโครงการ / การดำเนินการ 

 

 

รูปภาพท่ี 20 ส่วนข้อมูลผู้อำนวยการกองและผู้ประสานงานหลัก (M2) 

 

3) ส่วนนำเข้าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน (M3) 
    ส่วนนี ้เป็นการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน โดยแต่ละส่วนจะมี
รายละเอียด ประกอบไปด้วย 

ข้อมูลระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ประกอบด้วยวันที่เริ่มต้นโครงการ และ วันที่
สิ้นสุดโครงการ 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
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รูปภาพท่ี 21 ส่วนระยะเวลาดำเนนิโครงการ/การดำเนินงานและข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน (M3) 

 

เป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) ผลที่คาดว่าจะเกิด ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 

 

รูปภาพท่ี 22 ส่วนเป้าหมายของโครงการ/การดำเนินงาน (M3) 
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ข้อมูลพื้นที่การดำเนินการ ประกอบด้วย ระดับพ้ืนที่ดำเนินการ (ระดับประเทศ/ระดับภูมิภาค/กลุ่ม
จังหวัด/ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/ระดับตำบล/ระดับหมู่บ้าน/ระดับอื่น) รายละเอียดพื้นที่การดำเนินการ 
และพิกัดพ้ืนที่การดำเนินการ 

 

 

รูปภาพท่ี 23 ส่วนข้อมูลพื้นท่ีการดำเนินการ (M3) 

 

4) ส่วนนำเข้าข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการ (M4) 
ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการ ซึ่งระบบรองรับการเพิ่มกิจกรรมหลักและกิจกรรม

ย่อยที่มีการดำเนินการของโครงการ/การดำเนินงานในรูปแบบ Gantt Chart โดยผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรมได้ โดยระยะเวลาการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมจะต้องอยู่ภายใน
ขอบเขตระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดของการดำเนินโครงการ/การดำเนินการ  
 

 

รูปภาพท่ี 24 ส่วนนำเข้าข้อมลูกิจกรรมที่ดำเนินการ (M4) 
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5) ส่วนนำเข้าข้อมูลงบประมาณ (M5) 

ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที ่ใช้ในการดำเนินการของโครงการ/การ
ดำเนินการ ประกอบด้วย แหล่งเงินงบประมาณ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อมูลแหล่งเงินงบประมาณ ได้แก่ ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการ 
แยกตามประเภทของแหล่งเงิน ดังนี้ 

• ข้อมูลเงินงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย งบประมาณที่หน่วยงานนำเข้าโครงการเป็นผู้
ขอรับจัดสรร และข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานที่นำเข้าโครงการขอผ่านหน่วยงานอ่ืน 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

• ข้อมูลเงินรายได้ของหน่วยงาน คือ ข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 

• ข้อมูลเงินกู้ ประกอบด้วย เงินกู้ภายในประเทศ และ เงินกู้จากต่างประเทศ 
• ข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น เงินบริจาค 

 โดยระบบจะรวมวงเงินงบประมาณทั้งหมดให้อัตโนมัติ จากข้อมูลงบประมาณที่กรอกตามประเภท
ของแหล่งเงินข้างต้น 

 

 

รูปภาพท่ี 25 ส่วนแหล่งเงินงบประมาณจำแนกตามประเภทของงบประมาณ (M5) 
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ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/การ
ดำเนินการแต่ละไตรมาสแยกตามปีงบประมาณ ภายในขอบเขตระยะเวลาเริ่มต้น -สิ้นสุดของการดำเนิน
โครงการ/การดำเนินงาน โดยระบบจะรวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมดให้อัตโนมัติ และในกรณีที่
ผลรวมงบประมาณจากทุกแหล่ง มีค่าไม่เท่ากับ ผลรวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด ระบบจะขึ้น
ข้อความเตือน 

 

 

รูปภาพท่ี 26 ส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (M5) 

 

รูปภาพท่ี 27 ระบบข้ึนข้อความเตอืน กรณีที่ผลรวมงบประมาณจากทุกแหล่ง มีค่าไม่เท่ากับ ผลรวมงบประมาณจากแผนการ

ใช้จ่ายทั้งหมด (M5) 
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6) ส่วนนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงาน (M6) 

ส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินงานของโครงการตามราย
ไตรมาส เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ 
โดยส่วนนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส ประกอบด้วย 

ข้อมูลความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วยข้อมูลความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิง
ผลผลิต (Output) ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ/การดำเนินการ 

 

รูปภาพท่ี 28 ส่วนข้อมูลความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการ (M6) 

ข้อมูลความก้าวหน้าต่อกิจกรรมตามแผนงาน ในส่วนนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ/การดำเนินการในแต่ละกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลไว้ในส่วนนำเข้ าข้อมูล
กิจกรรมที่ดำเนินการ (M4) ในรูปแบบ Gantt Chart ก่อนหน้า 

 

 

รูปภาพท่ี 29 ส่วนข้อมูลความก้าวหน้าต่อกิจกรรมตามแผนงาน (M6) 
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ข้อมูลความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส ในส่วนนี ้เป็นการรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินการของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสเมื่อเทียบกับแผนการ

ใช้จ่าย และสาเหตุที่โครงการไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 

 

 

รูปภาพท่ี 30  ส่วนข้อมูลความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ (M6) 

 

 

ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ โดย

หน่วยงานสามารถรายงานความก้าวหน้าต่อเป้าหมายของแผนทั้งสามระดับ โดยระบบจะเลือกเฉพาะ

เป้าหมายของแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/การดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานได้ทำการเลือกไว้แล้วจากส่วนแรก 

คือ ส่วนนำเข้าข้อมูลความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ (M1) เพ่ือมาใช้ในการรายงานความก้าวหน้าเท่านั้น 
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รูปภาพท่ี 31 ส่วนความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเช่ือมโยงกับแผนท้ังสามระดับ (M6) 
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ส่วนสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาส ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 

 

รูปภาพท่ี 32 ส่วนสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาส (M6) 
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4.2 ส่วนล็อกอินสำหรับหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

(LOGIN) 

ในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ) 

ผู้อนุมัติโครงการ (ผู้บริหารระดับกรม และ กระทรวง) รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่ น คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิร ูปประเทศ เป็นต้ น จะผ่านส่วนล็อกอิน (Login) ด้วยรหัสผู ้ใช้ 

(Username) และรหัสผ่าน (Password) 

 

 

รูปภาพท่ี 33 หน้าจอล็อกอินสำหรบัผู้นำเข้าโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ และคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อเข้าใช้ 

งานระบบฯ 

ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึง (Identity and 

Access Management หรือ IAM) ชื ่อ Keycloak ซึ ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) ที ่รองรับ

มาตรฐาน OAuth 2.0 เป็นเฟรมเวิร์คมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมสำหรับการยืนยันและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 

ตามเอกสาร RFC 6749, OpenID Connect เป็นส่วนขยายของ OAuth 2.0 สำหรับการยืนยันตัวตน, SAML 

(Security Assertion Markup Language) เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับการยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 

โดยใช้เอกสารแบบ XML เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
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โดยการสร้างรหัสผู้ใช้ (username) ของระบบ eMENSCR เป็นไปตามรูปแบบดังนี้ 

ประเภทผู้ใช้ รูปแบบรหัสผู้ใช้ 

ผู้นำเข้าโครงการ  
(หน่วยงานระดับกอง) 

<ตัวย่อชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ> + <รหัสสารบรรณของหน่วยงาน (เฉพาะ
ส่วนตัวเลข)> + <ลำดับที่ของผู้ใช้ในกอง> 

 

เช่น ผู้ใช้ลำดับที่ 1 ในกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิิรูปประเทศ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีรหัสสารบรรณ นร.1120 จะมีรหัส
ผู้ใช้เป็น nesdb11201 

 

หมายเหตุ เนื่องปัจจุบันระบบ eMENSCR มีเพียง 1 ผู้ใช้ต่อกองเท่านั้น รหัสผู้ใช้
ของผู้นำเข้าโครงการจึงลงท้ายด้วยเลข 1 เสมอ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(ผู้บริหารระดับกรม 
และ กระทรวง) 

<ตัวย่อชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ> + “-chief” + <เลข running number ไล่
ลำดับ> 

เช่น  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมีรหัสผู้ใช้เป็น moi-chief1 

ปลัดกระทรวงพลังงาน จะมีรหัสผู้ใช้เป็น energy-chief1 

รองปลัดกระทรวงพลังงาน จะมีรหัสผู้ใช้เป็น energy-chief2 

คณะกรรมการ  <ชื่อภาษาอังกฤษ> + “.” + <อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรกของนามสกุล> 
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4.3 ส่วนการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน (WORKFLOW) 

ระบบ eMENSCR รองรับการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน (workflow) โดยทางคณะที่
ปร ึกษาฯ ได้เล ือก Camunda ซึ ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) ทำหน้าที ่ประมวลผลสาย
งาน  (workflow engine) ตามมาตรฐาน BPMN 2.0 ที่ใช้การนิยาม workflow ในรูปแบบของรูปภาพและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ออกแบบ workflow และนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสื่อสารกันได้
สะดวกขึ ้น นอกจากนี ้  Camunda ยังม ีเคร ื ่องม ือช ื ่อว ่า Camunda Modeler สำหรับการออกแบบ 
workflow  และนำเข้าสู่ระบบได้ทันที โดย ณ ปัจจุบันระบบ eMENSCR รองรับ workflow 6 ประเภทดังนี้ 

1) หน่วยงานส่วนกลาง 

2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

3) รัฐวิสาหกิจ 

4) องค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ 

5) มหาวิทยาลัย 

6) อ่ืนๆ 

อย่างไรก็ดี ระบบฯ รองรับรูปแบบของ workflow ที่เพ่ิมเติม และ ปรับเปลี่ยนไปจากข้างต้นนี้ 

 

รูปภาพท่ี 34 หน้าจอโปรแกรม Camunda ซึ่งทำหน้าท่ีประมวลผลสายงาน (workflow engine) ตามมาตรฐาน 

BPMN 2.0 
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ส่วนการอนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับสายงาน (Workflow) ของระบบ eMENSCR มีคุณสมบัติ
ดังนี้  

1) รองรับการให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนลำดับสายงานของการอนุมัติเอกสาร
โครงการ  

2) รองรับการให้ผู้ใช้งานเลือกเส้นทางเดินของเอกสาร สำหรับเอกสารบางประเภทที่สามารถเลือก
เส้นทางเดินเอกสารมากกว่า 1 เส้นทาง 

3) รองรับการกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ ในการเรียกดู/แก้ไข/อนุมัติ/ปฏิเสธ/แทรกความ
คิดเห็น (Comment) ตามเงื่อนไขของสถานะของเอกสาร 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติข้างต้นดังนี้ 
 

4.3.1 ส่วนปรับเปลี่ยนลำดับสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ  
 ระบบฯ รองรับการกำหนดและปรับเปลี่ยนลำดับสายงานของการอนุมัติ เอกสารโครงการ รวมถึง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เปลี่ยนประเภทของสายงานการอนุมัติเอกสารโครงการ เปลี่ยนชื่อ -สกุล
ผู้อนุมัติโครงการ เปลี่ยนตำแหน่งผู้อนุมัติโครงการ เปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น 

 

 

รูปภาพท่ี 35 หน้าจอกำหนดและปรับเปลีย่นประเภทของสายงานการอนุมัติเอกสารโครงการ 
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1) ส่วนกำหนดและปรับเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท หน่วยงาน
ส่วนกลาง  

สำหรับหน่วยงานประเภทนี้ สายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการจะประกอบด้วย ระดับอธิบดี
หรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับรองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
(บังคับ) 
 

 

รูปภาพท่ี 36 ส่วนกำหนดและปรบัเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท หน่วยงานส่วนกลาง 
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2) ส่วนกำหนดและปรับเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 

สำหรับหน่วยงานประเภทนี้ สายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการจะแบ่งออกเป็ น 2 เส้นทาง 
ได้แก่ 

• เส้นทางจังหวัด ประกอบด้วย ระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (บังคับ) ระดับรองผู ้ว่า
ราชการจังหวัด (ไม่บังคับ) ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด (บังคับ) ระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(บังคับ) 

• เส้นทางกระทรวง ประกอบด้วย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับรอง
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (บังคับ) 

 

 

รูปภาพท่ี 37 ส่วนกำหนดและปรบัเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท 

หน่วยงานส่วนภูมภิาค 
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3) ส่วนกำหนดและปรับเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท รัฐวิสาหกิจ 

สำหรับหน่วยงานประเภทนี้ สายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการจะประกอบด้วย ระดับผู้ช่วยผู้ว่า
การหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับผู้ว่าการหรือเทียบเท่า (บังคับ) 

 

รูปภาพท่ี 38 ส่วนกำหนดและปรบัเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท รัฐวิสาหกิจ 

 

4) ส่วนกำหนดและปรับเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท องค์การ
มหาชน / หน่วยงานในกำกับ 

สำหรับหน่วยงานประเภทนี้ สายงานของการอนุ มัติเอกสารโครงการจะประกอบด้วย ระดับรอง
ผู้อำนวยการหรือเทยีบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า (บังคับ) 

 

รูปภาพท่ี 39 ส่วนกำหนดและปรบัเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท องค์การมหาชน / 

หน่วยงานในกำกับ 
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5) ส่วนกำหนดและปรับเปลี ่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุ ม ัต ิเอกสารโครงการ ประเภท 
มหาวิทยาลัย 

สำหรับหน่วยงานประเภทนี้ สายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการจะประกอบด้วย ระดับรอง
อธิการบดีหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับอธิการบดีหรือเทียบเท่า (บังคับ) 

 

รูปภาพท่ี 40  ส่วนกำหนดและปรบัเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท มหาวิทยาลยั 

 

6) ส่วนกำหนดและปรับเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท อ่ืนๆ 

สำหรับหน่วยงานประเภทอื่น ที่ไม่ตรงกับหน่วยงานทั้ง 5 ประเภทข้างต้น ผู้ใช้สามารถกำหนดสาย
งานของการอนุมัติเอกสารโครงการได้เอง โดยกด “เพ่ิม” ผู้บังคับบัญชา และใส่รายละเอียดของผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการจริงของหน่วยงาน 

 

รูปภาพท่ี 41 ส่วนกำหนดและปรบัเปลี่ยนรายละเอียดสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการ ประเภท อ่ืนๆ 
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4.3.2 ส่วนเลือกเส้นทางเดินของเอกสาร สำหรับเอกสารบางประเภทที่สามารถเลือกเส้นทางเดินเอกสาร
มากกว่า 1 เส้นทาง 

ระบบฯ รองรับการเลือกเส้นทางเดินเอกสารมากกว่า 1 เส้นทาง สำหรับเอกสารของหน่วยงานบาง
ประเภทที่มีสายงานของการอนุมัติเอกสารโครงการมากกว่า 1 เส้นทาง เช่น หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่สายงาน
ของการอนุมัติเอกสารโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก ่

• เส้นทางจังหวัด ประกอบด้วย ระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (บังคับ) ระดับรองผู ้ว่า
ราชการจังหวัด (ไม่บังคับ) ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด (บังคับ) ระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(บังคับ) 

• เส้นทางกระทรวง ประกอบด้วย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับรอง
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (ไม่บังคับ) ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (บังคับ) 

 

 

รูปภาพท่ี 42 ส่วนเลือกเส้นทางเดนิของเอกสาร สำหรับหน่วยงานทีม่ีสายงานของการอนุมตัิเอกสารโครงการมากกว่า 1 

เส้นทาง เช่น หน่วยงานส่วนภูมภิาคสามารถเลือกเส้นทางจังหวัด และ เส้นทางกระทรวง 

 

รูปภาพท่ี 43 กรณีที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคเลือกเส้นทางจังหวัด 
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รูปภาพท่ี 44 กรณีที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคเลือกเส้นทางกระทรวง 

 

4.3.3 ส่วนการกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ 

ระบบ eMENSCR ใช้ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึง ( Identity and Access 
Management หรือ IAM) ผ่านซอฟต์แวร์ที ่ชื ่อ Keycloak ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) ที่
รองรับมาตรฐาน OAuth 2.0 เป็นเฟรมเวิร์คมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมสำหรับการยืนยันและตรวจสอบ
สิทธิ์ผู ้ใช้ ตามเอกสาร RFC 6749, OpenID Connect เป็นส่วนขยายของ OAuth 2.0 สำหรับการยืนยัน
ตัวตน, SAML (Security Assertion Markup Language) เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับการยืนยันตัวตนและ
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ โดยใช้เอกสารแบบ XML เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  

การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล จะทำผ่านการกำหนด role ใน Keycloak ซึ่ง ณ ปัจจุบันระบบ 
eMENSCR ได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลไว้ 4 ระดับดังนี ้

ตารางที่ 12 สิทธิการเข้าถึงข้อมลูของระบบ eMENSCR  

Role ประเภทผู้ใช้ สิทธิ 

reporter หน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการ  
(หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า) 

- สร ้าง (create) / เร ียกด ู ( read) / แก้ ไข 
(update) / ลบ (delete) ข้อมูลโครงการของ
หนว่ยงานตนเอง 

- เรียกดู (read) ข้อมูลโครงการของหน่วยงาน
อ่ืน ที่ไม่ใช่โครงการลับ 

- ส่งโครงการไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ของการอนุมัติเอกสารโครงการ (submit) 
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Role ประเภทผู้ใช้ สิทธิ 

reporter_ts หน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการลับ  
(หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า ภายใต้
กระทรวงกลาโหม) 

- สร ้าง (create) / เร ียกด ู ( read) / แก้ ไข 
(update) / ลบ (delete) ข้อมูลโครงการลับ
ของหน่วยงานตนเอง 

- เรียกดู (read) ข้อมูลโครงการของหน่วยงาน
อ่ืน ที่ไม่ใช่โครงการลับ 

- ส่งโครงการไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ของการอนุมัติเอกสารโครงการ (submit) 

committee คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

- เรียกดู (read) ข้อมูลโครงการของหน่วยงาน
อ่ืน ทั้งหมดท่ีไม่ใช่โครงการลับ 

approver ผู้อนุมัติโครงการ  
(ผู้บริหารระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ผู้บริหารระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า) 

- เรียกดู (read) ข้อมูลโครงการในสายบังคับ
บัญชาของตน 

- เรียกดู (read) ข้อมูลโครงการของหน่วยงาน
อ่ืน ที่ไม่ใช่โครงการลับ 

- อนุมัติ (approve) / ปฏิเสธ (reject) / แทรก
ความคิดเห็น (comment) โครงการในสาย
บังคับบัญชาของตน 

 

อย่างไรก็ดี ระบบฯ รองรับการเพิ่มและปรับเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลไปจากข้างต้นนี้ 
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4.4 ส่วนติดตามเอกสารโครงการและความก้าวหน้าโครงการสำหรับ BACK OFFICE 

และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 ส่วนติดตามเอกสารโครงการและความก้าวหน้าโครงการสำหรับ Back Office และคณะกรรมการชุด

ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรายงานรูปแบบต่าง ๆ ของระบบ eMENSCR ซ่ึงคณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้

เทคโนโลยีระบบเว็บในการออกแบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

เข้าถึงได้ทุกที่หากเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และรองรับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ โดยเทคโนโลยีของ

ส่วนนี้ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การสร้างโครงสร้างของรายงานด้วยภาษา HTML 2) การ

จัดรูปแบบด้วย CSS และ 3) การประมวลผลและควบคุมการแสดงผลข้อมูลด้วย Javascript  

 

4.4.1 ส่วนแสดงโครงการตามเงื่อนไขการเรียกดู (View) ค้นหา (Search) และกรอง (Filter) 

 ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายชื่อโครงการและรายละเอียดโครงการ ตามเงื่อนไขการกรอง (Filter) ที่สนใจ 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานระดับ

กระทรวง หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานระดับกอง นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถค้นหา (search) โครงการ

ด้วยคำสำคัญ (keyword) 
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รูปภาพท่ี 45 ตัวอย่างผลการกรอง (filter) โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านมั่นคง 
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รูปภาพท่ี 46 ตัวอย่างผลการกรอง (filter) โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
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รูปภาพที่ 47 ตัวอย่างผลการกรอง (filter) โครงการด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง 
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รูปภาพท่ี 48 ตัวอย่างผลการกรอง (filter) โครงการด้วยหน่วยงานระดับกรม 
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รูปภาพท่ี 49 ตัวอย่างผลการกรอง (filter) โครงการด้วยหน่วยงานระดับกอง 
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รูปภาพท่ี 50 ตัวอย่างผลการค้นหา (search) โครงการด้วยคำสำคญั (keyword) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 ส่วนออกรายงานขั้นต้นสำหรับ Back Office 
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ส่วนออกรายงานขั้นต้นสำหรับ Back Office ของระบบ eMENSCR พัฒนาเป็นระบบเว็บเพื่อรับ
คำสั่งจากผู้ดูแลระบบ โดยส่วนนี้แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน  (User Interface 
หรือ ส่วน frontend) ซึ ่งพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML, CSS และ Javascript 2) ส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประย ุกต ์  (API: Application Programming Interface หร ือส ่วน backend) ที ่พ ัฒนาด ้วย
โปรแกรมภาษา Node.js โดยเทคโนโลยีที่คณะที่ปรึกษาฯ ใช้ในส่วนนี้เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่นำเสนอ
ไปก่อนหน้าในหัวข้อ 4.1 ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 ระบบ eMENSCR รองร ับการออกรายงานข ั ้นต ้นสำหร ับ Back Office โดยรายงานข ั ้นต้น
ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนโครงการ และยอดเงินงบประมาณรวมของโครงการ (บาท) จำแนกตามด้านของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และด้านของแผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถกรอง (filter) ข้อมูลสำหรับออก
รายงานตามเงื่อนไขของหน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับกอง ปีงบประมาณ 
และขนาดโครงการ (ตามมูลค่างบประมาณรวมของโครงการ) 

 

รูปภาพท่ี 51 ตัวอย่างรายงานขั้นตน้สำหรับ Back Office 
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รูปภาพท่ี 52 ตัวอย่างรายงานขั้นตน้สำหรับ Back Office ที่กรอง (filter) ด้วยหน่วยงานระดบักระทรวง 
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รูปภาพท่ี 53 ตัวอย่างรายงานขั้นตน้สำหรับ Back Office ที่กรอง (filter) ด้วยหน่วยงานระดบักรม 
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รูปภาพท่ี 54 ตัวอย่างรายงานขั้นตน้สำหรับ Back Office ที่กรอง (filter) ดว้ยหน่วยงานระดบักอง 
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รูปภาพท่ี 55 ตัวอย่างรายงานขั้นตน้สำหรับ Back Office ที่กรอง (filter) ด้วยปีงบประมาณ 
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รูปภาพท่ี 56 ตัวอย่างรายงานขั้นต้นสำหรับ Back Office ที่กรอง (filter) ด้วยขนาดโครงการ (ตามมลูค่างบประมาณรวม

ของโครงการ) 

นอกจากนี้ ระบบ eMENSCR ยังรองรับการรายงานข้อมูลโครงการตามมิติต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ 
มิติต่างๆ ของแผนการปฏิรูปประเทศ และมิติต่างๆ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้ดูแลระบบ
สามารถเลือกมิติที่สนใจจากต้นไม้ (tree) ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเป้าหมายหรือประเด็นที่สนใจจากต้นไม้ (tree) 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 

• แผนการปฏิรูปประเทศ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเป้าหมายรวม ประเด็นปฏิรูป เป้าหมาย
ประเด็น ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม หรือกิจกรรมย่อยที่สนใจจาก
ต้นไม้ (tree) ของแผนการปฏิรูปประเทศ 

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเป้าหมายประเด็น แผนย่อย 
เป้าหมายแผนย่อย หรือแนวทางการพัฒนาที่สนใจจากต้นไม้ (tree) ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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 เพ่ือค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับมิติที่ผู้ดูแลระบบเลือกจากต้นไม้ 

รูปภาพท่ี 57 ตวัอย่างการค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับมติิตา่งๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ 

รูปภาพท่ี 58 ตัวอย่างการเลือกเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาติทีส่นใจเพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้อง 
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รูปภาพท่ี 59 ตัวอย่างการรายงานผลลัพธ์จากการค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ผูดู้แล

ระบบเลือก 
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รูปภาพท่ี 60 ตัวอยา่งการค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับมติิตา่งๆ ของแผนการปฏริูปประเทศ 

รูปภาพท่ี 61 ตัวอยา่งการเลือกเปา้หมายรวม ประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของประเด็นปฏริูปของแผนการปฏิรปูประเทศท่ีสนใจ

เพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้อง 
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รูปภาพท่ี 62 ตัวอย่างการรายงานผลลัพธ์จากการค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับเป้าหมายรวม ประเด็นปฏิรูป 

เป้าหมายของประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศท่ีผู้ดูแลระบบเลือก 
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รูปภาพท่ี 63 ตัวอย่างการค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับมติิตา่งๆ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

รูปภาพท่ี 64 ตัวอย่างการเลือกเปา้หมายประเด็น และแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตทิี่สนใจเพื่อค้นหา

โครงการทั้งหมดที่สอดคล้อง 
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รูปภาพท่ี 65 ตวัอย่างการรายงานผลลัพธ์จากการค้นหาโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็น และแผนย่อยของ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตทิี่ผู้ดูแลระบบเลือก 
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บทที่ 5  

ผลการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 3 

 

ในรายงานบทนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ในการพัฒนาระบบรายงาน
การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ตามรายการสิ่งส่งมอบ
งวดที่ 3 (ครอบคลุมขอบเขตงานตามข้อ 6.5 - 6.9 ในข้อเสนอโครงการ) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 13 รายการส่งมอบงานงวดที่ 3 (ข้อ 6.5 - 6.9) 

รายการสิ่งส่งมอบงวดที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 
ข้อ 6.5 พัฒนาส่วนกรอกความคืบหน้าของโครงการสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาเป็นระบบเว็บเพื ่อรับข้อมูล
ความคืบหน้าจากผู้ใช้งาน และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ในขอ้ 6.2 โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติให้ส่วนกรอกความคืบหน้าฯ 
ดังนี้ 

ข้อ 5.1 ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและ
รายงานความก้าวหน้าโครงการ 

ข้อ 6.5.1 รองรับระบบ Digital Signature และตราครุฑ
ประทับเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 

ข้อ 5.1.1 ส่วนออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แ ล ะ ล ง ล า ย ม ื อ ช ื ่ อ ด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital 
Signature)   

ข้อ 6.5.2 สามารถสร้างเอกสารรายโครงการออกมาใน
รูปแบบของเอกสาร Word / PDF ตามแบบฟอร์มต่างๆ เช่น 
แบบฟอร์มสำนักงบประมาณ 

ข้อ 5.1.2 ส่วนสร้างเอกสารรายโครงการใน
รูปแบบของเอกสาร Word และ PDF 

ข้อ 6.5.3 มีส่วนแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพื่อใช้ติดตามการนำส่ง
ข้อมูล / การขออนุมัติ และสื่อสารภายในอ่ืน ๆ  

ข ้อ 5.1.3 ส ่วนบร ิหารจ ัดการข ้อความ
ประกาศเพ ื ่อการส ื ่อสารภายในระบบ 
eMENSCR สำหรับผู้ดูแลระบบ 

ข้อ 6.5.4 มีระบบแจ้งเตือน (Notification) ให้หน่วยงาน
อนุมัติเอกสารโครงการตามลำดับชั ้น เมื ่อเอกสารมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ 

ข้อ 5.1.4 ส่วนแจ้งเตือน (Notification) ผู้
กรอกโครงการและผู้อนุมัติโครงการ 

ข้อ 6.5.5 มีการกำหนดชั้นความลับของเอกสาร เช่น เอกสาร
ของกระทรวงกลาโหมจะไม ่สามารถถ ูกเข ้าถ ึงได ้โดย
หน่วยงานอืน่  

ข้อ 5.1.5 การกำหนดชั ้นความลับของ
เอกสาร 
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รายการสิ่งส่งมอบงวดที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 
ข้อ 6.6 พัฒนาส่วน Back office สำหรับผู้ดูแลระบบของส
ศช. โดยเพิม่เติมคุณสมบัติให้ส่วน Back Office ดังนี้ 

ข้อ 5.2 ส่วน Back office สำหรับผู ้ด ูแล
ระบบ 

ข้อ 6.6.1 สามารถออกรายงานขั้นสูงในรูปแบบต่างๆ เช่น 
รายงานสำหรับนายกรัฐมนตรี รายงานสำหรับคณะกรรมการ
ต่างๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบรายงาน และคัดกรอง 
(Filter) เฉพาะโครงการที่สนใจมาทำเป็นรายงานได้ ตัวอย่าง
รายงาน เช่น รายงานสรุปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฎิรูปประเทศ โดยรายงานสามารถตอบประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ข้อ 5.2.1 ส่วนออกรายงานขั้นสูง ที่สามารถ
คัดกรอง (Filter) โครงการที ่สนใจตาม
เง ื ่อนไข และเล ือกร ูปแบบการนำออก 
(Export) ของข้อมูลได ้

ข้อ 6.6.1 ข้อย่อยท่ี 1 ในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฎิรูปประเทศ มีหน่วยงานใดที่มีโครงการ /การ
ดำเนินงานมารองรับ 

ข้อ 5.2.1.1 รายงานแผน/ประเด ็น ที ่มี
หน่วยงาน/โครงการ/การดำเนินงานมา
รองรับ 

ข้อ 6.6.1 ข้อย่อยที่ 2 มียุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎริูป
ประเทศ ใดบ้างที ่ ไม ่ม ีหน ่วยงานใดมีโครงการ / การ
ดำเนินงานมารองรบั 

ข้อ 5.2.1.2 รายงานแผน/ประเด็น ที่ไม่มี
หน่วยงาน/โครงการ/การดำเนินงานมา
รองรับ 

ข ้อ 6.6.1 ข ้อย ่อยท ี ่  3 รวบรวมป ัญหา อ ุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะรายยุทธศาสตร์ 

ข ้ อ  5.2.1.3 ร าย ง าน ร วบร วมป ัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ข้อ 6.6.2 สามารถสร้างเอกสารรายงานตามข้อ 6.6.1 ใน
รูปแบบของเอกสาร Word / PDF ได ้

ตามที่ระบุในคุณสมบัติของหัวข้อ 5.2.1.1, 
5.2.1.2, 5.2.1.3 

ข้อ 6.6.3 สามารถ Export ข้อมูลที ่ใช้ทำรายงานตามข้อ 
6.6.1 ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได ้

ตามที่ระบุในคุณสมบัติของหัวข้อ 5.2.1.1, 
5.2.1.2, 5.2.1.3 

ข้อ 6.7 พัฒนาส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard  ที่
แสดงตัวชี ้ว ัดต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายและ
สถานะปัจจุบัน (ฺBaseline Data)  ของตัวชี ้ว ัดในรูปแบบ
แผนภูมิ ผ่านระบบเว็บ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
เช่น HTML Node.JS Javascript Python 

ข้อ 5.3 ส่วน Dashboard แสดงเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ เปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายและ
สถานการณ์ปัจจุบัน (Baseline Data) 

ข้อ 6.8 พัฒนาส่วนเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

ข้อ 5.4 ส่วนเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 
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รายการสิ่งส่งมอบงวดที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 
ข้อ 6.8.1 ส่วนแสดงรายงานความคืบหน้าของโครงการและ
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งพัฒนาด้วย
ภาษาคอมพ ิ ว เตอร ์  เ ช่ น  HTML Node.JS Javascript 
Python เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดย
มีรูปแบบเป็น Dashboard สรุปข้อมูลที่สำคัญ และรวบรวม
ตัวชี้วัดต่างๆ เทียบระหว่างเป้าหมาย และสถานะปัจจุบัน 
(Baseline Data) ของตัวชี้วัด 

ข ้ อ  5.4.1 ส ่ ว น  Dashboard แ ส ด ง
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ เปร ียบเทียบระหว่าง
เป ้ าหมายและสถานการณ ์ป ั จ จ ุ บั น 
(Baseline Data) และหน ้ า แสด ง ร า ย 
ละเอียดของแต่ละเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและ
โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้อง 

ข้อ 6.8.2. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
ในกรณีที่การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ 5.4.2 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
และรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน 

ข้อ 6.9 จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำข้อมูล
จากระบบไปใช้ เช่น สำนักงบประมาณ ผ่านระบบเว็บ
เซอร์วิส (Web service) ที่พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
เช่น HTML Node.JS Javascript Python 

ข้อ 5.5 ระบบเว็บเซอร์วิส (Web service) 
สำหรับหน่วยงานอื่นเรียกใช้งานข้อมูลจาก
ระบบ eMENSCR 
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5.1 ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 ส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ ทำหน้าที่รับการกรอกข้อมูลโครงการ
และรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบเว็บจากหน่วยงานภาครัฐระดับกอง และนำไปบันทึกลง
ฐานข้อมูลโครงการและฐานข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการฯ เพ่ือส่งมอบงาน
งวดที่ 3 คณะที่ปรึกษาฯ ได้พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มเติมคุณสมบัติของส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการจากผลการดำเนินงานในงวดที่ 2 ดังนี้ 
 

5.1.1 ส่วนออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 

หลักการทำงานของระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)  
การออก Digital Signature เพื่อใช้รับรองเอกสารว่าถูกลงนามโดยผู้ใช้งานคนหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องใช้

ชุดกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยกุญแจสองดอก โดยดอกแรกจะใช้เพื่อเข้ารหัส อีกดอกจะใช้เพ่ือ
ถอดรหัสเพียงอย่างเดียว ที่มักเรียกกันว่า กุญแจส่วนบุคคล (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public 
Key) ซึ่งกุญแจส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในระบบเฉพาะที่มีความน่าเชื่อถือ โดยผูกกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate) เพื ่อยืนยันการมีตัวตนของบุคคล  ซึ ่งปัจจุบันมีผู ้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority) เช่น บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (TDID) ซึ่งคิดค่าบริการรายปี (ประมาณ 3,000 
บาทต่อปี ต่อใบรับรอง)  

ในการลงนามด้วย Digital Signature ครั้งหนึ่ง ๆ นั้น จะใช้กุญแจส่วนบุคคล มาเข้ารหัสเนื้อหา
เอกสารบางส่วน ซึ่งจะได้ตัวเลขชุดหนึ่งที่เรียกว่า Digital Signature ที่ใช้แนบกับเอกสาร (เอกสารประเภท 
PDF/A เป็นต้น ที่รับรองการแนบ Digital Signature) ซึ่งชุดเลขดังกล่าวสามารถใช้ตรวจสอบ (Verify) ได้ว่า 
เอกสารที่ถูกลงนามนั้น ถูกลงนามจริงโดยบุคคลใด และเป็นของจริงที่ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขหรือไม่ ซึ่งขั้นตอน
ในการตรวจสอบ จะใช้กุญแจสาธารณะที่เก็บโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนาม มา
ถอดรหัส Digital Signature ซึ ่งจะได้เนื ้อหาของเอกสารบางส่วน จากนั ้นจึงนำเนื ้อความดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับเนื้อความในเอกสาร หากตรงกันจะแสดงว่า เอกสารนี้เป็นเอกสารจริงที่รับรองโดยบุคคล
ดังกล่าว และเม่ือเปิดเอกสารดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader จะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียว 
ในกรณีที ่เอกสารเป็นของปลอม/ถูกแก้ไขหรือถูกลงนามโดยบุคคลอื ่น ข้อความที่ถอดรหัสจาก Digital 
Signature ด้วยกุญแจสาธารณะ จะไม่ตรงกับเนื้อหาของเอกสาร และเมื่อเปิดเอกสารดังกล่าวด้วยโปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader จะไม่ปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวให้เห็น 

แนวทางการพัฒนาระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ของระบบ eMENSCR 

จากหลักการข้างต้น หากต้องการให้การรับรองเอกสารมีความน่าเชื่อถือสูงสุดนั้น ตัวกุญแจส่วน
บุคคลจะต้องถูกเก็บรักษาโดยเจ้าของเท่านั้น เสมือนเป็นลายนิ้วมือหรือรูปแบบลายเซ็นที่ติดเฉพาะอยู่กับเจ้า
ตัว ซึ่งหากต้องการระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงนาม
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จะต้องมีชุดกุญแจของตัวเอง และต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายรายปีโดยรวมที่สูงมาก และเป็นภาระต่อหน่วยงานในระยะยาว นอกจากนี้การเก็บรักษากุญแจสว่น
บุคคลอาจเป็นภาระต่อผู้ใช้งานที่ไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยี ที่อาจจำเป็นต้องฝังกุญแจส่วนบุคคลเข้ากับ
คอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง (ทำให้ไม่สามารถลงนามด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้) หรือเก็บรักษาไฟล์
กุญแจส่วนบุคคลไว้ในที่ใดที่หนึ่ง 

ทางคณะที่ปรึกษาฯ จึงเสนอทางเลือก เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และลดความ
ยุ่งยากในการเก็บรักษาไฟล์กุญแจส่วนบุคคล โดยมีแนวทางคือ ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะของระบบ 
eMENSCR เพื ่อให้ตรวจสอบได้ว่าเอกสารได้ออกโดยระบบ eMENSCR จริง ประกอบกับการใช้ระบบ 
username และ password ของผู้ใช้งาน และการบันทึก (log) คำสั่งที่ผู้ใช้งานดังกล่าวสั่งยืนยันให้ระบบ 
eMENSCR ออกเอกสาร ณ เวลาใด  ซึ่งวิธีการนี้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ เหลือเพียง 1 
ใบรับรองสำหรับระบบ eMENSCR และลดความยุ่งยากในการเก็บรักษากุญแจส่วนบุคคล โดยใช้ username 
และ password เพ่ือใช้ยืนยันการสั่งการจากเจ้าตัวผู้ลงนาม ซึ่งเพียงพอต่อการพิสูจน์หลักฐาน 

 

 

รูปภาพท่ี 66 โครงสร้างระบบส่วนออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) 
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โครงสร้างระบบส่วนออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ของระบบ 
eMENSCR  

ประกอบด้วยระบบซอฟต์แวร์ 2 ส่วนดังนี้ 
(1) ระบบซอฟต์แวร์เพื่อออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม

มาตรฐาน เอกสาร PDF/A และลงลายมือชื่อดิจิทัล (PDF Generation & Signing Server) 
(2) ระบบซอฟต์แวร์ Mobile-ID สำหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Mobile-ID Signing) 

 โดยระบบซอฟต์แวร์แต่ละส่วนประกอบด้วยองคป์ระกอบย่อยดังนี้ 
 

5.1.1.1 ระบบซอฟต์แวร์เพื่อออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน เอกสาร PDF/A และลงลายมือชือ่ดิจิทัล (PDF Generation & Signing Server) ประกอบด้วย
ส่วนประกอบย่อยที่ทุกส่วนประกอบเชื่อมต่อกันในรูปแบบของ Web API ดังนี้ 

5.1.1.1.1 ส่วน Web Service เพื ่อรับส่งข้อมูลเอกสารในรูปแบบ JSON และโครงร่างรูปแบบ
รายงาน (Report Template) ในรูปแบบ HTML และ CSS ของระบบซอฟต์แวร์ PDF Generation & 
Signing Server ในรูปแบบ Container มีโครงสร้างการทำงานแยกส่วนจากกัน ง่ายต่อการจัดการแพ็กเกจ
ซอฟต์แวร์ และใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.1.1.2 ส่วน Load Balancer และ API Gateway เพื่อทำหน้าที่จัดการ Web Service Request 
ของระบบ PDF Generation & Signing Server, XML Generation & Sign Server 

5.1.1.1.3 ส่วน XML Generation & Sign Server เพื ่อทำหน้าที ่แปลข้อมูลจาก JSON ให้เป็น
เอกสารในรูปแบบ XML ตามมาตรฐานข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขมธอ. 14-2560 พร้อมลงลายมือชื่อดิจิทัลของหน่วยงาน จากส่วน 
5.1.1.1.5 Signing Service 

5.1.1.1.4 ส่วน PDF Generation & Sign Server เพ่ือทำหน้าที่สร้างเอกสารในรูปแบบ PDF/A ตาม
มาตรฐาน 19005 จากข้อมูลรายงานในรูปแบบ JSON และโครงร่างรูปแบบรายงาน (Report Template) 
พร้อมลงลายมือชื่อดิจิทัลของหน่วยงาน จากส่วน 5.1.1.1.5 Signing Sevice 

5.1.1.1.5 ส่วน Signing Service เพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็นอุปกรณ์/บริการสำหรับสร้างลายมือชื่อ
ดิจิทัลด้วย Private Key ในรูปแบบมาตรฐานข้อมูล OASIS PKCS#11 (สนับสนุน ส่วนที่ 5.1.1.1.3 และ 
5.1.1.1.4) 
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5.1.1.2 ระบบซอฟต์แวร์ Mobile-ID สำหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Mobile-ID Signing) ประกอบด้วย
ส่วนประกอบย่อยที่ทุกส่วนประกอบเชื่อมต่อกันในรูปแบบของ Web API ดังนี้ 

5.1.1.2.1 ส่วน Mobile-ID Server เพื ่อทำหน้าที ่ยืนยันตัวตนในรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน W3C 
Decentralized Identifiers 1.0 บนระบบฐานข้อมูลส่วน DID Blockchain Server โดย Mobile-ID Server 
สามารถส่งต่อการยืนยันตัวตนไปยังระบบของ eMENSCR ผ่านโปรโตคอล OAuth 2.0 

5.1.1.2.2 ส่วน DID Blockchain Server เพื ่อทำหน้าที ่เป็นระบบฐานข้อมูลผู้ ใช้งานของระบบ 
eMENSCR แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Ledger) ข้อมูลระบุตัวตนแบบกระจายศูนย์ตามมาตรฐาน 
W3C Decentralized Identifiers 1.0 และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ใช้งานของระบบ eMENSCR ผ่านโพรโท
คอลมาตรฐาน OAuth 2.0 เพ่ือลงทะเบียนข้อมูลระบุตัวตนจากส่วน Mobile-ID Application 

5.1.1.2.3 ส่วน Mobile-Signing Server เพ่ือทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างส่วน Mobile-ID Server กับ
ส่วน Mobile-ID Application เพื่อสำหรับการเชื่อมต่อสำหรับการสร้างและลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านส่วน 
Mobile-ID Application 

5.1.1.2.4 ส่วน Mobile-ID Application เป็นโมบายแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือ
ทำหน้าที่เสมือนเป็นอุปกรณ์จัดเก็บ Private Key ของบุคคลบนหน่วยจัดเก็บแบบ Secure Enclave หรือ 
Hardware Assisted Keystore และใช้สำหรับสร้างลายมือชื ่อดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐานข้อมูล OASIS 
PKCS#11  (สนับสนุน ส่วน 5.1.1.1.3, 5.1.1.1.4 และ 5.1.1.2.3) โดยสามารถทำงานได้บนระบบ Android 
ไม่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 10 และ ระบบ iOS ไมต่่ำกว่าเวอร์ชั่น 13 

5.1.1.2.5 ส่วน Signature Validation เป็นเว็บไลบรารี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงลายมือชื่ อ
ดิจ ิท ัลผ่านส่วน Mobile-ID Application จากระบบฐานข้อมูลบุคคลแบบกระจายศูนย ์ในส ่วน DID 
Blockchain Server 
เอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัลของระบบ eMENSCR 

 ระบบ eMENSCR รองรับการออกเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อ
ดิจิทัล ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 

(1) แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ตัวอย่าง
เอกสารแสดงในภาคผนวก ก) คือ รายงานสรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการในส่วน M1-M6 (โดยข้อมูลผลการ
ดำเนินงานใน M6 จะเป็นข้อมูลสะสมทุกไตรมาสของโครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงไตรมาสล่าสุด) โดยเป็น
เอกสารที่ออกระดับรายโครงการ การลงลายมือชื่อดิจิทัลโดยระบบ eMENSCR จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการได้รับ
การอนุมัติจากผู้อนุมัติตามสายบังคับบัญชาลำดับสูงสุดของหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวงสำหรับหน่วยงาน
ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำหรับองค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ อธิการบดีสำหรับมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
รูปแบบนี้จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
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• รายละเอียดทั ่วไปของโครงการ ได้แก่ ช ื ่อโครงการ หน่วยงานรับผิ ดชอบ ผู ้ต ิดต่อ
ประสานงาน  

• หลักการและเหตุผล  
• วัตถุประสงค์ 
• ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
• กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
• ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
• ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

o ยุทธศาสตร์ชาติ 
o แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
o แผนการปฏิรูปประเทศ 
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
o นโยบายรัฐบาล 
o แผนของหน่วยงาน 

• วงเงินงบประมาณ 
• แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
• ผลการดำเนินงาน (ประจำไตรมาส) 

o ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 
o ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ 
o ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการต่อแผนระดับที่  1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
o ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการต่อแผนระดับที่  2 
o ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประจำไตรมาส 
o ข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาส  

 

(2) เอกสารสรุปผลการรายงานข้อมูลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำไตรมาส เป็นรายงานสรุปสถิติ
โครงการประจำไตรมาส ที ่นำส่งหัวหน้าส่วนราชการ (ระดับกระทรวง ) ที ่มีหนังสือนำประทับตราครุฑ 
(ตัวอย่างเอกสารแสดงในภาคผนวก ข) โดยการลงลายมือชื่อดิจิทัลโดยระบบ eMENSCR จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแล
ระบบสั่งระบบให้สร้างรายงานดังกล่าว โดยรายงานรูปแบบนี้จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

• หนังสือนำประทับตราครุฑ เรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง โดยเลขหนังสือที่ออก
จากระบบจะอ้างอิงจากรหัสสารบรรณของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (นร 1112) 

• สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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ส่วนที่ 1 สรุปจำนวนโครงการ/การดำเนินงาน ของส่วนราชการระดับกรม ประจำไตรมาส 

o ตารางสรุปจำนวนโครงการ ที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาส 
o สถานะการรายงานความก้าวหน้า (M6) ของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตร

มาส 
o ความสอดคล้องของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาส กับยุทธศาสตร์ชาติ 
o ความสอดคล้องของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาส กับแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
o ความสอดคล้องของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาส กับแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
  ส่วนที่ 2 สรุปจำนวนโครงการ/การดำเนินงานสะสม ของส่วนราชการระดับกรม 

o ตารางสรุปจำนวนโครงการของส่วนราชการแบบสะสม 
o ความสอดคล้องของโครงการทั้งหมดกับยุทธศาสตร์ชาติ 
o ความสอดคล้องของโครงการทั้งหมดกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
o ความสอดคล้องของโครงการทั้งหมดกับแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
5.1.2 ส่วนสร้างเอกสารรายโครงการในรูปแบบของเอกสาร Word และ PDF 

 ระบบ eMENSCR รองรับการส่งออก (Export) ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานในส่วน M1-M5 ใน
รูปแบบ Microsoft Word (นามสกุลไฟล์ .docx) และ PDF ซึ่งผู้กรอกโครงการสามารถทำการส่งออกข้อมูล
รายโครงการที่หน่วยงานของตนเป็นผู้สร้างได้ทุกโครงการ และผู้อนุมัติโครงการสามารถส่งออกข้อมูลราย
โครงการได้เฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างรออนุมัติ หรือโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติตามส ายบังคับ
บัญชาลำดับสูงสุดของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยรายงานที่ทำการส่งออกทั้งในรูปแบบ Microsoft 
Word และ PDF จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

• รายละเอียดทั ่วไปของโครงการ ได้แก่ ช ื ่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ผู ้ต ิดต่อ
ประสานงาน  

• หลักการและเหตุผล 
• วัตถุประสงค์ 
• ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
• กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
• ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
• ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

o ยุทธศาสตร์ชาติ 
o แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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o แผนการปฏิรูปประเทศ 
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
o นโยบายรัฐบาล 
o แผนของหน่วยงาน 

• วงเงินงบประมาณ 
• แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 

รูปภาพท่ี 67 ส่วนสร้างเอกสารรายโครงการในรูปแบบของเอกสาร Word และ PDF 
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รูปภาพท่ี 68 ตัวอย่างเอกสารโครงการของระบบ eMENSCR กรณสี่งออก (Export) ในรูปแบบของ Microsoft Word 
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รูปภาพท่ี 69 ตัวอย่างเอกสารโครงการของระบบ eMENSCR กรณสี่งออก (Export) ในรูปแบบของ PDF 
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5.1.3 ส่วนบริหารจัดการข้อความประกาศเพื่อการสื่อสารภายในระบบ eMENSCR สำหรับผู้ดูแลระบบ 

 เพื่อให้การสื่อสารภายในของระบบ eMENSCR กับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้กรอกโครงการ 
กลุ่มผู้อนมุัติโครงการ และกลุ่มคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ดูแลระบบมีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนข้อความ รูปแบบของข้อความประกาศ ช่วงเวลาของประกาศ และกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย
ตนเอง คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อความประกาศสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

1) ส่วนการสร้างและแก้ไขข้อความประกาศ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและแก้ไขข้อความประกาศ
ได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

• สามารถปรับเปลี่ยนข้อความประกาศ 
• สามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อความประกาศ ได้แก่ การปรับขนาดตัวอักษร การปรับสี

ตัวอักษร การแทรกลิงค์ การแทรกตาราง การแทรกรูปภาพ 
• สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ข้อความประกาศแสดง เมื่อผู้ใช้กลุ่มดังกล่าว

ล็อกอิน (Login) เข้ามาใช้งานระบบ ได้แก่ กลุ่มผู้กรอกโครงการ กลุ่มผู้อนุมัติโครงการ และ
กลุ่มคณะกรรมการ โดยสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่มสำหรับแต่ละข้อความ
ประกาศ 

• สามารถเลือกช่วงเวลา (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดประกาศ) ที่ต้องการให้แสดงประกาศ 
• สามารถเปิด/ปิด (enable/disable) ประกาศผ่านปุ่มเปิด/ปิดมุมบนขวา 

 

 

รูปภาพท่ี 70 ส่วนสร้างและแกไ้ขข้อความประกาศเพื่อการสื่อสารภายในของระบบ eMENSCR 
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2) ส่วนการแสดงผลข้อความประกาศ ข้อความประกาศจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายล็อกอิน 
(Login) เข้ามาใช้งานระบบ ในกรณีที่มีประกาศมากกว่า 1 ประกาศถูกตั้งค่าให้แสดงผลในช่วงเวลาเดียวกัน 
ผู้ใช้สามารถกดลูกศรซ้าย-ขวา < > เพ่ือเลื่อนดูประกาศอ่ืนๆ ได้ 

 

รูปภาพท่ี 71 ส่วนการแสดงผลข้อความประกาศ 

 

3) ส่วนบริหารจัดการข้อความประกาศ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อความประกาศท่ีสร้าง
ไว้ได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

• แสดงตัวอย่างประกาศ 
• แก้ไขประกาศ โดยสามารถปรับเปลี่ยนข้อความ รูปแบบของข้อความประกาศ ช่วงเวลาของ

ประกาศ และกลุ่มเป้าหมาย 
• ลบประกาศ 
• เปิด/ปิด (enable/disable) ประกาศผ่านปุ่มเปิด/ปิด 

 โดยในหน้าจอส่วนบริหารจัดการข้อความประกาศนี้ ด้านขวาจะแสดงปฏิทินแสดงหัวข้อประกาศท่ี
ถูกเปิด/ปิดในแต่ละช่วงเวลา และแสดงรายการหัวข้อประกาศประจำวัน 
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รูปภาพท่ี 72 ส่วนบริหารจัดการขอ้ความประกาศ 

 

5.1.4 ส่วนแจ้งเตือน (Notification) ผู้กรอกโครงการและผู้อนุมัติโครงการ 

 เพ่ือให้การใช้งานระบบ eMENSCR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้งานสามารถทราบถึงสถานะ
ของเอกสารโครงการ/การดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้มีการพัฒนาส่วน
แจ้งเตือน (Notification) ทั้งในส่วนของผู้กรอกโครงการและผู้อนุมัติโครงการ โดยผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มจะมี
รูปแบบการแจ้งเตือนท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

• ผู้กรอกโครงการ จะมีการแจ้งเตือน 2 รูปแบบ คือ  
1. การแสดงจำนวนโครงการ/การดำเนินงานที่อยู่ ในสถานะรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ตามสายงาน (แสดงด้วยพื้นหลังสีเหลือง) และจำนวนเอกสารที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข (แสดง
ด้วยพื้นหลังสีเทา) โดยส่วนนี้จะมีการแสดงบริเวณเมนูด้านซ้ายของระบบ ตามที่แสดงใน
รูปภาพที่ 73 

2. การแจ้งเตือนผ่านสัญลักษณ์ระฆังบริเวณแถบเมนูด้านบน โดยหากช่วงเวลานั้นมีเอกสารที่
ถูกส่งกลับมาแก้ไข ส่งมายังผู้กรอกโครงการและยังค้างอยู่ในระบบ สัญลักษณ์ระฆังจะมีจุดสี
แดง รวมทั้งเมื่อผู้กรอกโครงการกดที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะมีการแสดงจำนวนเอกสารที่รอ
การแก้ไข ตามท่ีแสดงในรูปภาพที่ 74  
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รูปภาพท่ี 73 ส่วนแสดงการแจ้งเตอืนสำหรับผู้สร้างโครงการ (Reporter) ในรูปแบบจำนวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอ

ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และจำนวนโครงการที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข 

 

 

รูปภาพท่ี 74 ส่วนแสดงการแจ้งเตอืนสำหรับผู้สร้างโครงการ (Reporter) กรณีมีโครงการที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข 

 

• ผู้อนุมัติโครงการ จะมีการแจ้งเตือน 2 รูปแบบ คือ  
1. การแสดงจำนวนโครงการ/การดำเนินงานที่รออนุมัติ (แสดงด้วยพื้นหลังสีเหลือง) โดยส่วนนี้

จะมีการแสดงบริเวณเมนูด้านซ้ายของระบบ ตามท่ีแสดงในรูปภาพที่ 75  
2. การแจ้งเตือนผ่านสัญลักษณ์ระฆังบริเวณแถบเมนูด้านบน โดยหากขณะนั้นมีเอกสารที่มี

สถานะรออนุมัติค้างอยู่ในระบบ สัญลักษณ์ระฆังจะมีจุดสีแดง รวมทั้งเมื่อผู้อนุมัติโครงการ
กดที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะมีการแสดงจำนวนเอกสารที่มีสถานะรออนุมัติ ตามที่แสดงใน
รูปภาพที่ 76  
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รูปภาพท่ี 75 ส่วนแสดงการแจ้งเตอืนสำหรับผู้อนุมัตโิครงการ (Approver) ในรูปแบบจำนวนโครงการที่รออนุมัต ิ

 

 

รูปภาพท่ี 76 ส่วนแสดงการแจ้งเตอืนสำหรับผู้อนุมัตโิครงการ (Approver) กรณีมีโครงการที่รออนุมตั ิ

 

5.1.5 การกำหนดชั้นความลับของเอกสาร 

 ระบบ eMENSCR รองรับการกำหนดชั้นความลับของเอกสาร ผ่านการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
โดยการกำหนด role ผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Keycloak ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) ที่ใช้ในการ
ยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร (Identity and Access Management หรือ IAM) ที่
รองรับมาตรฐาน OAuth 2.0 เป็นเฟรมเวิร์คมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมสำหรับการยืนยันและตรวจสอบ
สิทธิผู ้ใช้ ตามเอกสาร RFC 6749, OpenID Connect เป็นส่วนขยายของ OAuth 2.0 สำหรับการยืนยัน
ตัวตน, SAML (Security Assertion Markup Language) เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับการยืนยันตัวตนและ
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ โดยใช้เอกสารแบบ XML เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 

 ทั้งนี้ในระบบ eMENSCR หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าภายใต้กระทรวงกลาโหม จะได้รับการ
กำหนด role เป็น reporter_ts ซึ่งเป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้สามารถสร้าง (create) เรียกดู (read) แก้ไข 
(update) และ ลบ (delete) ข้อมูลโครงการลับของหน่วยงานตนเองได้ และสามารถเรียกดู ( read) ข้อมูล
โครงการของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่โครงการลับได้ และสามารถส่งโครงการไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงานของ
การอนุมัต ิเอกสารโครงการ (submit) ได้ ทั ้งนี้ โครงการลับที ่สร ้างโดยหน่วยงานที ่ได ้ร ับ role เป็น 
reporter_ts จะไม่สามารถถูกเรียกดูโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับสิทธิ reporter_ts ได ้ 
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5.2 ส่วน BACK OFFICE สำหรับผู้ดูแลระบบ 

ส่วน Back office สำหรับผู้ดูแลระบบของระบบ eMENSCR พัฒนาเป็นระบบเว็บเพื่อรับคำสั่งจาก
ผู้ดูแลระบบ โดยส่วนนี้แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน  (User Interface หรือ 
ส่วน frontend) ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML, CSS และ Javascript 2) ส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ (API: Application Programming Interface หรือส่วน backend) ที่พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา 
Node.js ซึ่งในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 3 คณะที่ปรึกษาฯ ได้พัฒนาปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมคุณสมบัติของส่วน Back office สำหรับผู้ดูแลระบบ จากผลการดำเนินงานในงวดที่ 2 ดังนี้ 
 

5.2.1 ส่วนออกรายงานขั้นสูง ที่สามารถคัดกรอง (Filter) โครงการที่สนใจตามเงื่อนไข และเลือกรูปแบบ
การนำออก (Export) ของข้อมูลได้ 
 สำหรับส่วนออกรายงานขั้นสูง ที่ผู้ดูแลระบบสามารถสามารถคัดกรอง (Filter) โครงการที่สนใจตาม
เงื่อนไข และเลือกรูปแบบของไฟล์ในการนำออก (Export) ของข้อมูลได้ ประกอบด้วย 3 รูปแบบของรายงาน
ดังนี้ 

1. รายงานแผน/ประเด็น ที่มีหน่วยงาน/โครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 
2. รายงานแผน/ประเด็น ที่ไม่มีหน่วยงาน/โครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 
3. รายงานรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 โดยรายงานแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.2.1.1 รายงานแผน/ประเด็น ที่มีหน่วยงาน/โครงการ/การดำเนินงานมารองรับ  

สำหรับส่วนออกรายงานขั้นสูง ในส่วนรายงานแผน/ประเด็น ที่ มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 
เป็นส่วนที ่พัฒนาขึ้นเพื ่อช่วยให้ผู ้ดูแลระบบหรือนักวิเคราะห์ที่เกี ่ยวข้อง สามารถใช้ตรวจสอบจำนวน
โครงการ/การดำเนินงานที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ของประเทศ โดยข้อมูลในส่วนนี้
สามารถช่วยในการประเมินแนวโน้มการดำเนินโครงการของหน่วยราชการที่สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในการติดตามแผนงานที่มีโครงการมารองรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อช่วยให้การตรวจสอบและ
ติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 

 ส่วนรายงานแผน/ประเด็น มีส่วนที่เป็นแผงควบคุม ตามที่แสดงใน  รูปภาพที่ 77 เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกหรือกรองข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีสนใจ ประกอบไปด้วย 

• แผนสำหรับแสดงจำนวนโครงการ/การดำเนินงานที่มารองรับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• สถานะโครงการ ได้แก่ โครงการทุกสถานะ ร่างโครงการ โครงการรออนุมัติ โครงการที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว และโครงการรอแก้ไข 

• เงื่อนไขการแสดงโครงการ ได้แก่  
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o แสดงโครงการทั้งหมด ซึ่งจะแสดงทุกแผน/ประเด็นทั้งที่มี และไม่มีโครงการ/การดำเนินงาน
มารองรับ  

o แสดงเฉพาะแผน/ประเด็นที่มีโครงการมารองรับ ซึ่งกล่าวถึงในส่วนนี้ 
o แสดงเฉพาะแผน/ประเด็นที่ไม่มีโครงการมารองรับ ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อ 5.2.1.2 

• ส่วนกรองข้อมูลตามหน่วยงาน โดยสามารถเลืิอกแสดงข้อมูลเฉพาะโครงการ/การดำเนินงานของ
หน่วยงานระดับที ่ 1 (กระทรวงหรือเทียบเท่า) หน่วยงานระดับที ่ 2 (กรมหรือเทียบเท่า) และ
หน่วยงานระดับที่ 3 (กองหรือเทียบเท่า) ได้ ตามลำดับ 

• ส่วนค้นหาแผนตามคำค้น โดยผู้ใช้สามารถค้นหาแผนที่มีเนื้อหาบางส่วนตรงกับข้อความที่พิมพ์ใน
ส่วนนำเข้าข้อมูลนี้ได้  

 

รูปภาพท่ี 77 ส่วนแผงควบคุมสำหรับการเลือกหรือกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่สนใจ สำหรับการดูข้อมลูแผน/ประเด็น ที่มี

โครงการ/การดำเนินงานมารองรบั 

 

สำหรับการใช้งานกรณีเลือกแผนที่ต้องการดูข้อมูลเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ระบบจะแสดงข้อมูลใน
รูปแบบตาราง ตามรูปภาพที่ 78 โดยตารางที่แสดงจะแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ คือ จำนวนโครงการที่มีการตอบ
แผน/ประเด็นดังกล่าว และข้อความของยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะถูกทำการแสดงในรูปของ
ต้นไม้ (Tree) กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถกดเครื่องหมาย + เพ่ือแสดงแผนที่อยู่ในลำดับลึกลงไป จนกระท่ังถึงแผน/
ประเด็นที่ลึกที่สุด (Leaf node) ระบบจะแสดงส่วนนี้ด้วยพื้นหลังสีฟ้า ทั้งนี้ผู้ใช้กดปุ่มขยายข้อมูลแผนเพ่ือ
แสดงข้อมูลทุกแผน/ประเด็นในตาราง หรือกดปุ่มย่อข้อมูลแผน เพื่อย่อแผน/ประเด็นให้แสดงเฉพาะส่วนหัว
ของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านเท่านั้น 
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รูปภาพท่ี 78 ส่วนแสดงแผน/ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 
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สำหรับการใช้งานกรณีเลือกแผนที่ต้องการดูข้อมูลเป็นแผนการปฏิรูปประเทศ ระบบจะแสดงข้อมูล
ในรูปแบบตาราง ตามรูปภาพที่ 79 โดยมีลักษณะเหมือนกับการแสดงข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศมีจำนวนแผน/ประเด็นจำนวนมาก ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการเลือก
แผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการแสดงข้อมูลทีละด้าน เพ่ือความรวดเร็วและความเหมาะสมในการแสดงผล  
 

 

รูปภาพท่ี 79 ส่วนแสดงแผน/ประเด็นแผนการปฏริูปประเทศ ที่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 
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สำหรับการใช้งานกรณีเลือกแผนที่ต้องการดูข้อมูลเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระบบจะ
แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีลักษณะเหมือนกับการแสดงข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามรูปภาพที่ 80 

 

รูปภาพท่ี 80 ส่วนแสดงแผน/ประเด็นแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ที่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 

 สำหรับข้อมูลส่วนรายงานแผน/ประเด็นที่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ ทั้งในส่วนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น สามารถทำการส่งออก (Export) 
แผน/ประเด็นและจำนวนโครงการ/การดำเนินงานที่มารองรับแต่ละแผน ในรูปแบบ CSV, Microsoft Word, 
Microsoft Excel และ PDF ได้ จากปุ่มบริเวณหัวตาราง ตามกรอบสีแดงท่ีแสดงในตามรูปภาพที่ 81 

 
รูปภาพท่ี 81 ส่วนการส่งออก (Export) ข้อมูลแผน/ประเด็นที่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับในรูปแบบ CSV, 

Microsoft Word, Microsoft Excel และ PDF 

5.2.1.2 รายงานแผน/ประเด็น ที่ไม่มีหน่วยงาน/โครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 
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 สำหรับส่วนออกรายงานขั้นสูง ในส่วนรายงานแผน/ประเด็น ที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินงานมา
รองรับ เป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบหรือนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ตรวจสอบแผน
ระดับต่างๆ/ประเด็นต่างๆ ที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ โดยข้อมูลส่วนนี้สามารถช่วยให้สามารถ
ทราบถึงแผนงานที่ไม่มีโครงการมาตอบโจทย์ เพื่อใช้ในการวางนโยบายส่งเสริมโครงการ/การดำเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน ให้มาตอบโจทย์แผนงานที่ไม่มีโครงการมารองรับได้ 

การใช้งานกรณีเลือกแผนที่ต้องการดูข้อมูลเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ระบบจะแสดง ข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง ตามรูปภาพที่ 82 โดยตารางที่แสดงจะแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ คือ จำนวนโครงการที่มีการตอบแผน/
ประเด็นดังกล่าว และข้อความของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งจะแสดงค่าในส่วนแผน/ประเด็นที่ลึกที่สุด (Leaf 
node) เป็นศูนย์และใช้ตัวอักษรสีแดงเพื่อให้สังเกตได้ง่าย โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติจะถูกทำการแสดงในรูป
ของต้นไม้ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถกดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงแผนที่อยู่ในลำดับลึกลงไป จนกระทั่งถึงแผน/
ประเด็นที่ลึกที่สุด (Leaf node) ระบบจะแสดงส่วนนี้ด้วยพื้นหลังสีฟ้า ทั้งนี้ผู้ใช้กดปุ่มขยายข้อมูลแผนเพ่ือ
แสดงข้อมูลทุกแผน/ประเด็นในตาราง หรือกดปุ่มย่อข้อมูลแผน เพื่อย่อแผน/ประเด็นให้แสดงเฉพาะส่วนหัว
ของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านเท่านั้น 
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รูปภาพท่ี 82 ส่วนแสดงแผน/ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่มโีครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 

 

สำหรับการใช้งานกรณีเลือกแผนที่ต้องการดูข้อมูลเป็นแผนการปฏิรูปประเทศ ระบบจะแสดงข้อมูล
ในรูปแบบตาราง ตามรูปภาพที่ 83 โดยมีลักษณะเหมือนกับการแสดงข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศมีจำนวนแผน/ประเด็นจำนวนมาก ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการเลือกแผนการ
ปฏิรูปประเทศที่ต้องการแสดงข้อมูลทีละด้าน เพ่ือความรวดเร็วและความเหมาะสมในการแสดงผล 
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รูปภาพท่ี 83 ส่วนแสดงแผน/ประเด็นแผนการปฏริูปประเทศ ที่ไม่มโีครงการ/การดำเนินงานมารองรบั 
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สำหรับการใช้งานกรณีเลือกแผนที่ต้องการดูข้อมูลเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระบบจะ
แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีลักษณะเหมือนกับการแสดงข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติ รูปภาพที่ 84 

 

รูปภาพท่ี 84 ส่วนแสดงแผน/ประเด็นแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ 

 สำหรับข้อมูลส่วนรายงานแผน/ประเด็นที ่ไม่มีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ ทั ้งในส่วน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น สามารถทำการส่งออก 
(Export) แผน/ประเด็น ในรูปแบบ CSV, Microsoft Word, Microsoft Excel และ PDF ได้ จากปุ่มบริเวณ
หัวตาราง ตามกรอบสีแดงท่ีแสดงในรูปภาพที่ 85 

 

รูปภาพท่ี 85 ส่วนการส่งออก (Export) ข้อมูลแผน/ประเด็นที่ไมม่ีโครงการ/การดำเนินงานมารองรับในรูปแบบ CSV, 

Microsoft Word, Microsoft Excel และ PDF 
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5.2.1.3 รายงานรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

สำหรับส่วนนี ้จะแสดงข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที ่หน่วยงานทำการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาส ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงพร้อมกับรายละเอียด
เบื้องต้นของโครงการ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศที่สอดคล้องกับโครงการ/การ
ดำเนินงานอีกด้วย โดยเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ได้มีการเพิ่มส่วนแผงควบคุม ตามรูปภาพที่ 86
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่สนใจ ประกอบไปด้วย 

● ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง 
● แแผนการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง 
● ส่วนกรองข้อมูลตามหน่วยงาน ทั้งในส่วนหน่วยงานระดับที่  1 (กระทรวงหรือเทียบเท่า) หน่วยงาน

ระดับท่ี 2 (กรมหรือเทียบเท่า) และหน่วยงานระดับที่ 3 (กองหรือเทียบเท่า) ตามลำดับ 
● สถานะรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินงาน ได้แก่ ความก้าวหน้าของโครงการ/การ

ดำเนินงานทุกสถานะ ร่างโครงการ โครงการรออนุมัติ โครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว และโครงการ
รอแก้ไข 

● ปีงบประมาณของการรายงานความก้าวหน้า 
● ไตรมาสของการรายงานความก้าวหน้า 
● ส่วนค้นหาข้อมูลตามข้อความที่ปรากฎในตาราง 

 

 

รูปภาพท่ี 86 ส่วนแผงควบคุมสำหรับการเลือกหรือกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่สนใจ สำหรับรายงานรวบรวมปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ 
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สำหรับข้อมูลที ่แสดงในรายงานรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รูปภาพที ่ 87
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

● ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งในท่ีนี้คือชื่อผู้ใช้ของผู้กรอกโครงการ 
● รหัสโครงการ 
● ชื่อโครงการ 
● รายชื่อยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรงที่สอดคล้องกับโครงการ/การดำเนินงาน 
● รายชื่อแผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องโดยตรงที่สอดคล้องกับโครงการ/การดำเนินงาน 
● รายชื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สอดคล้องกับโครงการ/การ

ดำเนินงาน 
● สถานะรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินงาน 
● เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) ของรายงานความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน 
● เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) ของรายงานความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน 
● ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน 
● ผลการดำเนินงานของความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน 
● ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน 
● ข้อเสนอแนะของความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน 

 

 
 

รูปภาพท่ี 87 รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินงานแต่ละไตรมาส 
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สำหรับข้อมูลส่วนรายงานรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะข้างต้น สามารถทำการส่งออก 
(Export) แผน/ประเด็น ในรูปแบบ CSV, Microsoft Word, Microsoft Excel และ PDF ได้ จากปุ่มบริเวณ
หัวตาราง ตามกรอบสีแดงท่ีแสดงในรูปภาพที่ 88 

 

 
 

รูปภาพที่ 88 ส่วนการส่งออก (Export) รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามความก้าวหนา้ของโครงการ/การ

ดำเนินงานแตล่ะไตรมาส ในรูปแบบ CSV, Microsoft Word, Microsoft Excel และ PDF 

 

5.3 ส่วน DASHBOARD แสดงเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ เปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน (BASELINE DATA) 

ในการออกแบบและพัฒนาส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เปรียบเทียบระหว่างค่าเป้าหมายและค่าสถานการณ์ปัจจุบัน คณะที่

ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบเว็บในการออกแบบ เพื่อให้ผู ้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่หากเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และรองรับอุปกรณ์หลากหลาย

รูปแบบ โดยเทคโนโลยีของส่วนนี ้ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การสร้างโครงสร ้าง 

Dashboard ด้วยภาษา HTML 2) การจัดรูปแบบด้วย CSS  3) การประมวลผลและควบคุมการแสดงผล

ข้อมูลด้วย JavaScript และ 4) การสร้างกราฟและ Visualization รูปแบบต่างๆ ด้วย D3.js 

1. ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเอกสาร

ในรูปแบบเว็บเพจ และเอกสารที่สร้างขึ้นสามารถเปิดได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ถูก

พัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) โดยภาษา HTML มี
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โครงสร้างการพัฒนาในลักษณะ Tag เพื ่อใช้ในการควบคุมการแสดงผลเนื ้อหาที ่แสดงบนเว็บเพจ เช่น 

ข้อความ รูปภาพ ตาราง เป็นต้น และส่วนขยายภายใต้ชื่อ Attribute ในการกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของ 

Tag ที่สร้างขึ้น ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาภาษา HTML ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันพัฒนามาจนถึง 

HTML เวอร์ชัน 5 

 2. CSS (Cascading Style Sheet) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลของ

เอกสาร HTML ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น โดย CSS สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารได้ เช่น กำหนดรูปแบบ 

และตำแหน่งการจัดวางของวัตถุในเอกสาร คุณลักษณะของวัตถุ การจัดวางข้อความ รวมทั้งสีและขนาดของ

ข้อความ เป็นต้น นอกจากนี้ CSS ยังช่วยควบคุมให้เว็บเพจที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถแสดงผลได้เหมือนกันใน

ทุกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดย  CSS ได้มีการกำหนดรูปแบบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากองค์กร World 

Wide Web Consortium (W3C) 

 3. JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยปกติ

มักจะมีการใช้ร่วมกับภาษา HTML และ CSS เพื่อช่วยในการประมวลผล และควบคุมการแสดงผลของเว็บ

เพจผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ปัจจุบัน JavaScript เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และมีการใช้งาน

อย่างกว้างขวางในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นภาษาเปิดที่ทุกคนสามารถนำ ไป

พัฒนาได้ มีความสามารถในการควบคุมเว็บเพจ ให้สามารถแสดงผลได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ มีความยืดหยุ่น

ในการพัฒนา ส่งผลให้สามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงาน เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เว็บเพจที่

พัฒนาขึ้น สามารถแสดงหรือซ่อนเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับผู้ใช้ และกำหนดการแสดงผลของวัตถุต่าง ๆ บน

เว็บเพจในรูปแบบแอนิเมชันได้เป็นอย่างด ี

 4. D3.js เป็นหนึ่งใน Library ของ JavaScript ที่นิยมใช้สำหรับงานนำเสนอข้อมูล หรือเอกสารที่มี

จำนวนมากให้เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน เช่น การจัดแสดงข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง หรือกราฟเส้น 

โดยมักใช้งานร่วมกับภาษา HTML, SVG และ CSS จึงทำให้สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 

(Web Browser) ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั ้งโปรแกรมเพิ ่มเติม D3.js มีการสร้างและกำหนดรูปแบบการ

แสดงผลแบบ Document Object Model (DOM) หรือการจัดรูปแบบของของวัตถุเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ 

อีกทั้ง D3.js เป็น Open Source จึงทำให้การพัฒนามีความยืดหยุ่นสูงกว่าการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปใน

การนำเสนอข้อมูล และรองรับกับการนำเสนอข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ สำหรับโต้ตอบกับผู้ใช้งานแบบภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว โดยใน Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของระบบ 

eMENSCR  D3.js ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างกราฟรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนที่ กราฟใย
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แมงมุม (Spider Chart) และ Lollipop Chart เพ่ือแสดงข้อมูลย้อนหลัง ค่าสถานการณ์และค่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ส่วน Dashboard รายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี
คุณสมบัติดังนี้ 
 1) ส่วนเมนูการกรอง ผู้ใช้สามารถกรองการแสดงผลเป้าหมาย/ตัวชี ้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติบน Dashboard จากเงื่อนไขดังนี้ 

● คำสำคัญ สามารถค้นหาจากคำสำคัญในชื่อแผนแม่บทประเด็น ชื่อแผนย่อย เป้าหมาย
ประเด็น เป้าหมายแผนย่อย และตัวชี้วัดได้ 

● แผนแม่บทประเด็น สามารถกรองการแสดงผลให้อยู่ภายใต้แผนแม่บทประเด็นได้ โดยผู้ใช้
สามารถเลือกแผนแม่บทประเด็นพร้อมกันได้มากกว่าครั้งละ 1 แผน 

● แผนย่อย สามารถกรองการแสดงผลให้อยู่ภายใต้แผนย่อยได้ โดยตัวเลือกของแผนย่อยที่มี
ให้ผู้ใช้เลือก จะสัมพันธ์กับแผนแม่บทประเด็นที่ผู้ใช้เลือกก่อนหน้า 

● สีของตัวชี้วัด สามารถกรองการแสดงผลตามสีของค่าสถานการณ์ของตัวชี้วัดได้ 
 2) มุมมองการแสดงผล การแสดงผลของ Dashboard สามารถแสดงผลได้ 2 มุมมอง ได้แก่  

● มุมมองภาพรวม เป็นมุมมองที ่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของผลการดำเนินการตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภายใน 1 หน้าจอ 

● มุมมองรายละเอียด เป็นมุมมองที่แสดงข้อมูลย้อนหลัง ค่าสถานการณ์ ค่าเป้าหมายและ
รายละเอียดของตัวชี้วัด ซึ่ง 1 กล่องแสดงถึงตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 
ตัวชี้วัด 
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รูปภาพท่ี 89 เมนูการกรองและการแสดงผลของ Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สามารถแสดงผลได้ 2 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองภาพรวม และ มมุมองรายละเอียด 

 

มุมมองภาพรวม เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของผลการดำเนินการตามเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภายใน 1 หน้าจอ 

● 1 บรรทัด แสดงผลการดำเนินการของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 แผน 
● กล่องสีเหลี่ยม 1 กล่องแสดงถึงตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ตัวชี้วัด 
● สีของกล่องแสดงถึงค่าสถานการณ์ของตัวชี้วัด 
● สีเส้นขอบ แสดงประเภทของเป้าหมาย และผลลัพธ์จากการกรอง 

o กรอบหนาสีน้ำเงินเข้ม แสดงเป้าหมายประเด็น  
o กรอบบางสีเทา แสดงเป้าหมายแผนย่อย 
o กรอบเส้นประสีเทา แสดงตัวชี้วัดที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการกรอง 
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รูปภาพท่ี 90 มุมมองภาพรวมของ Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

มุมมองรายละเอียด เป็นมุมมองที่แสดงข้อมูลย้อนหลัง ค่าสถานการณ์ ค่าเป้าหมายและรายละเอียด
ของตัวชี้วัด ซึ่ง 1 กล่องแสดงถึงตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ตัวชี้วัด 

 

รูปภาพท่ี 91 มุมมองรายละเอียดของ Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ในมุมมองรายละเอียด 1 ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะถูกแสดงด้วย 1 กล่อง โดยในแตล่ะ
กล่องของตัวชี้วัดจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

● ชื่อเป้าหมายประเด็น หรือ เป้าหมายแผนย่อย 
● ชื่อตัวชี้วัด 
● ชื่อแผนแม่บทประเด็นและชื่อแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เก่ียวข้องกับ

ตัวชี้วัด 
● สีของเส้นขอบกล่อง แสดงถึงประเภทของเป้าหมาย 

o เส้นขอบสีน้ำเงินเข้ม  แสดงเป้าหมายประเด็น 
o เส้นขอบสีเทา แสดงเป้าหมายแผนย่อย 

● สีของแถบบนกล่อง แสดงค่าสถานการณ์ของตัวชี้วัดดังนี้ 
o สีเขียว คือ ความสำเร็จตั้งแต่ 100% ขึ้นไป 
o สีเหลือง คือ ความสำเร็จ 76 - 99% 
o สีส้ม คือ ความสำเร็จ 51 - 75% 
o สีแดง คือ ความสำเร็จน้อยกว่า 50% ลงมา 
o สีเทา คือ ไม่มีข้อมูล 

● กราฟแสดงข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลสถานการณ์ และค่าเป้าหมาย โดยรูปแบบกราฟจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลลำดับและอัตราส่วนจะแสดงด้วยกราฟ
แท่ง ข้อมูลตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยหลายตัวชี้วัดย่อยจะแสดงด้วยกราฟใยแมงมุม ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่จะแสดงด้วยแผนที่ 

● ค่าสถานการณ์ แสดงค่าสถานการณ์ที่อ้างอิงจากข้อมูล ณ ปีปัจจุบัน หรือปีที่มีข้อมูลล่าสุด
ของตัวชี้วัด พร้อมหน่วยในการวัด และปีท่ีข้อมูลปรากฏ 

● ค่าเป้าหมาย คือ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในช่วงปีตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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รูปภาพท่ี 92 รายละเอียดการแสดงผลของแตล่ะกล่องเป้าหมาย ภายใต้มุมมองรายละเอียด ของ Dashboard แสดง

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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5.4 ส่วนเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน  

 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ระบบ 

eMENSCR จึงจัดให้มีส่วนเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน และส่วนรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนจากภาค

ประชาชน ดังนี้ 
 

5.4.1 ส่วน Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เปรียบเทียบ
ระหว่างเป้าหมายและสถานะปัจจุบัน (Baseline Data) และหน้าแสดงรายละเอียดของแต่ละเป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดและโครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้อง 

 ส่วน Dashboard แสดงเป้าหมาย/ตัวชี ้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเป้าหมายและค่าสถานการณ์ปัจจุบันที่นำเสนอในหัวข้อ 5.3 เป็นส่วนที่เปิดสาธารณะให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงได้ โดยไม่ต้องผ่านการล็อกอิน (Login) เข้าระบบ  

นอกเหนือจากส่วน Dashboard รายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่นำเสนอในหัวข้อ 5.3 แล้ว ระบบฯ ยังเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในทุกเป้าหมาย/ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการในระบบ eMENSCR ที่สอดคล้อง
กับแต่ละเป้าหมาย/ตัวชี ้ว ัดดังกล่าว โดยคณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบเว็บเช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในหัวข้อ 5.3 ในการออกแบบและพัฒนาส่วนนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
คือ 1) การสร้างโครงสร้าง Dashboard ด้วยภาษา HTML 2) การจัดรูปแบบด้วย CSS  3) การประมวลผล
และควบคุมการแสดงผลข้อมูลด้วย JavaScript และ 4) การสร้างกราฟและ Visualization รูปแบบต่างๆ 
ด้วย D3.js 

โดยในหน้าแสดงรายละเอียดของแต่ละเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไปจากข้อมูลที่แสดงในหน้า Dashboard ทีน่ำเสนอในหัวข้อ 5.3 ดังนี้ 

● ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ในทุกช่วง 5 ปี (ปี 2561-2565, ปี 2566-2570, ปี 2571-2575, ปี 
2576-2580) ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

● ความถี่ในการเปิดเผยข้อมูล เช่น รายไตรมาส รายปี ราย 2 ปี 
● ระดับข้อมูล เช่น ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 
● แหล่งข้อมูล 
● ผู้รับผิดชอบ 
● ตัวชี้วัดในประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับชาติที่เกี่ยวข้ อง ตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่

เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
● ตัวชี้วัดระดับนานาชาติที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ตัวชี้วัด SDGs ที่เก่ียวข้อง ตัวชี้วัด IMD ที่เก่ียวข้อง 

และตัวชี้วัด WEF ที่เก่ียวข้อง 
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รูปภาพท่ี 93 หน้าแสดงรายละเอยีดของแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเปน็ข้อมูลสาธารณะที่

เปิดเผยต่อประชาชน 

 

 นอกจากนี้ในหน้าแสดงรายละเอียดของแต่ละเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติจะแสดงข้อมูลโครงการ (ท่ีไม่ใช่โครงการลับ) ที่ตอบโจทย์เป้าหมาย/ตัวชี้วัดนั้น ดังนี้ 

● ชื่อโครงการ 
● หน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง ที่ดำเนินโครงการดังกล่าว 
● ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับโครงการโดยตรง 
● แผนการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับโครงการโดยตรง 
● วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด 

 ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถกรองข้อมูลโครงการจากยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้อง
ผ่านเมนูแบบเลื่อนลง (dropdown menu)  ด้านบนตารางแสดงโครงการ และสามารถค้นหาโครงการจากคำ
สำคัญ (keyword) ได้อีกด้วย  
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รูปภาพท่ี 94 ในหน้าแสดงรายละเอียดของแต่ละเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ จะแสดงข้อมูล

โครงการ (ท่ีไม่ใช่โครงการลับ) ที่ตอบโจทย์เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยต่อประชาชน 

5.4.2 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน 

 ระบบ eMENSCR ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนการปฏิรูปประเทศด้วย โดยประชาชน
สามารถกรอกแสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์มที่เปิดเป็นสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดย ไม่ต้อง
ผ่านการล็อกอิน (Login) เข้าระบบ โดยแบบฟอร์มประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย 

● ชื่อ นามสกุล (บังคับกรอก) 
● เลขประจำตัวประชาชน (บังคับกรอก) 
● อีเมล  (บังคับกรอก) 
● เบอร์โทรศัพท์ (ไม่บังคับกรอก) 
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รูปภาพท่ี 95 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน ส่วนข้อมูลส่วนตัว 

หมวดหมู่ความคิดเห็น ประกอบด้วย 

● แผนงานที่สอดคล้องกับการเสนอความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี ่ยวข้อง แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี ่ยวข้อง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติที่
เกี่ยวข้อง (ไม่บังคับกรอก) 

● ส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วนราชการระดับกรม ที่ต้องการเสนอความคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน (ไม่บังคับกรอก) 

 

 

รูปภาพท่ี 96 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน ส่วนหมวดหมู่ความคิดเห็น 
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ความคิดเห็น ประกอบด้วย 

● หัวข้อประเด็นการเสนอความเห็น/ข้อร้องเรียน (บังคับกรอก) 
● รายละเอียดการเสนอความเห็น/ข้อร้องเรียน (บังคับกรอก) 
● พ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง (ไม่บังคับกรอก) 

 

รูปภาพท่ี 97 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน ส่วนการแสดงความคิดเห็น และ พื้นที่

ที่เกี่ยวข้อง 
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5.5 ระบบเว็บเซอร์วิส (WEB SERVICE) สำหรับหน่วยงานอื่นเรียกใช้งานข้อมูลจาก

ระบบ EMENSCR 

การออกแบบระบบเว็บเซอร์วิส (Web service) สำหรับหน่วยงานอื ่นเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ 
eMENSCR ทางคณะที ่ปร ึกษาฯ ไ ด้ออกแบบโดยอิงก ับข ้อกำหนดทางสถาป ัตยกรรมแบบ REST 
(Representational State Transfer) (Architectural Styles and the Design of Network-based 
Software Architectures, Roy Thomas Fielding, 2000) เรียกว่า RESTful API เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางเว็บ (Web Protocol) เช่น HTTP ทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนเครื่อง
ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการของระบบฯ ได้ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมและ
ระบบ (Language and Platform independent) รองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้
นักพัฒนามีอิสระในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือเข้าถึงบริการของระบบ ไม่ต้องผูกติดกับภาษาโปรแกรม
ใดภาษาหนึ่ง 

ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web service) ของระบบ eMENSCR คณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ภาษา
โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) ชื่อว่า Node.js ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมจาวาสคริปต์ (JavaScript) ที่
ทำงานบนเครื่องแม่ข่ายได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ (Operating system) ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับ
รูปแบบการทำงานของเว็บที่มีการรับ-ส่งคำสั่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และง่ายต่อการพัฒนาระบบเนื่องจาก
เป็นภาษาโปรแกรมจาวาสคริปต์เดียวกันกับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User interface) 

ระบบ eMENSCR ได้จัดเตรียมบริการเว็บเซอร์วิส (Web service) สำหรับให้หน่วยงานอื่นเรียกใช้
งานข้อมูล ดังนี้ 
 

ชื่อบริการ (Service Name) คำอธิบาย 

ProjCountByStatus ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามสถานะของเอกสาร 

ProjCountByNationalStrategy ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ProjCountByMasterPlan ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ProjCountByNationalReform ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ProjListByMasterPlanGoal ข้อมูลโครงการและหน่วยงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

QuarterlyReportSectionOne ข้อมูลตารางส่วนที่ 1 ของรายงานสรุปผลการรายงานข้อมูลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ประจำแต่ละไตรมาส 
และปีงบประมาณ 
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ชื่อบริการ (Service Name) คำอธิบาย 

QuarterlyReportSectionTwo ข้อมูลตารางส่วนที่ 2 ของรายงานสรุปผลการรายงานข้อมูลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำแต่ละไตรมาส 
และปีงบประมาณ 

 

5.5.1 ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามสถานะของเอกสาร 

5.5.1.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbystatus 
Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

daterange text no โครงการที่มีการดำเนินงานอยู่ในระหว่างช่วงระยะเวลานั้น 

status text no สถานะเอกสาร ไดแ้ก่ 
draft = เอกสารร่าง  
wait_for_revision = เอกสารรอการแก้ไข 

wait_for_approval = เอกสารรออนุมัติ 
approved = เอกสารผ่านการอนมุัติแล้ว 

org_l1 text no กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text no กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text no กองหรือเทียบเท่า 
ts boolean no รูปแบบของเอกสารโครงการ ได้แก่  

true = โครงการลับ 

false = โครงการทั่วไป 
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5.5.1.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbystatus?daterange=2019-12-
01T17:00:00.000Z_2020-01-29T17:00:00.000Z&status=draft&org_l1=กระทรวงการคลัง&org_l2=
กรมบัญชีกลาง&org_l3=กองแผนงาน&ts=false 

หมายเหตุ ในการเรียกใช้งานจริง หน่วยงานท่ีมาขอใช้บริการ web service จะต้องส่ง parameter ที่เป็น API Key ด้วย เพื่อ
ใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ eMENSCR ซึ่ง API Key จะเป็นความลับระหว่างระบบ eMENSCR และผู้มาขอใช้บริการ จึง
ไม่แสดงในรายงานนี ้

5.5.1.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     org_l1: "กระทรวงการคลงั", 
     org_l2: "กรมบญัชีกลาง", 
     org_l3: "กองแผนงาน", 
     red: 7, 
     gray: 0, 
     yellow: 0, 
     green: 0 
} 

Response Parameters 

Parameter name Type คำอธิบาย 

org_l1 text กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text กองหรือเทียบเท่า 
red integer จำนวนเอกสารร่าง 

gray integer จำนวนเอกสารรอการแกไ้ข 

yellow integer จำนวนเอกสารรออนุมัต ิ

green integer จำนวนเอกสารผ่านการอนุมัติแล้ว 
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5.5.2 ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ 

5.5.2.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbynationalstrategy 

Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

daterange text no โครงการที่มีการดำเนินงานอยู่ในระหว่างช่วงระยะเวลานั้น  
status text no สถานะเอกสาร ได้แก ่

draft = เอกสารร่าง  
wait_for_revision = เอกสารรอการแก้ไข 

wait_for_approval = เอกสารรออนุมัติ 
approved = เอกสารผ่านการอนมุัติแล้ว 

org_l1 text no กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text no กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text no กองหรือเทียบเท่า 
ts boolean no รูปแบบของเอกสารโครงการ ได้แก่  

true = โครงการลับ 

false = โครงการทั่วไป 

 

5.5.2.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbynationalstrategy?daterange=2019-
12-02T17:00:00.000Z_2020-01-23T17:00:00.000Z&status=draft,wait_for_revision&org_l1=
กระทรวงการคลัง&org_l2=กรมบัญชีกลาง&org_l3=กองแผนงาน&ts=false 

หมายเหตุ ในการเรียกใช้งานจริง หน่วยงานท่ีมาขอใช้บริการ web service จะต้องส่ง parameter ที่เป็น API Key ด้วย เพื่อ
ใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ eMENSCR ซึ่ง API Key จะเป็นความลับระหว่างระบบ eMENSCR และผูม้าขอใช้บริการ จึง
ไม่แสดงในรายงานนี ้
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5.5.2.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     org_l1: "กระทรวงการคลงั," 
     org_l2: "กรมบญัชีกลาง", 
     org_l3: "กองแผนงาน", 
     y1: 0, 
     y2: 7, 
     y3: 0, 
     y4: 0, 
     y5: 0, 
     y6: 0 
} 

Response Parameters 

Parameter 
name 

Type คำอธิบาย 

org_l1 text กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text กองหรือเทียบเท่า 
y1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
y2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

y3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
มนุษย ์

y4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

y5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

y6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
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5.5.3 ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

5.5.3.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbymasterplan 

Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

daterange text no โครงการที่มีการดำเนินงานอยู่ในระหว่างช่วงระยะเวลานั้น  
status text no สถานะเอกสาร ได้แก ่

draft = เอกสารร่าง  
wait_for_revision = เอกสารรอการแก้ไข 

wait_for_approval = เอกสารรออนุมัติ 
approved = เอกสารผ่านการอนมุัติแล้ว 

org_l1 text no กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text no กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text no กองหรือเทียบเท่า 
ts boolean no รูปแบบของเอกสารโครงการ ได้แก ่

true = โครงการลับ 

false = โครงการทั่วไป 

5.5.3.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbymasterplan?daterange=2019-12-
03T17:00:00.000Z_2020-01-30T17:00:00.000Z&status=approved&org_l1=กระทรวงการคลัง&org_l2=
กรมบัญชีกลาง&org_l3=กองแผนงาน&ts=false 

หมายเหตุ ในการเรียกใช้งานจริง หน่วยงานท่ีมาขอใช้บริการ web service จะต้องส่ง parameter ที่เป็น API Key ด้วย เพื่อ
ใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ eMENSCR ซึ่ง API Key จะเป็นความลับระหว่างระบบ eMENSCR และผูม้าขอใช้บริการ จึง
ไม่แสดงในรายงานนี ้

5.5.3.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     org_l1: "กระทรวงการคลงั", 
     org_l2: "กรมบญัชีกลาง", 
     org_l3: "กองแผนงาน", 
     yg1: 0, 
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     yg2: 0, 
     yg3: 0, 
     yg4: 0, 
     yg5: 0, 
     yg6: 0, 
     yg7: 0, 
     yg8: 0, 
     yg9: 0, 
     yg10: 0, 
     yg11: 0, 
     yg12: 0, 
     yg13: 0, 
     yg14: 0, 
     yg15: 0, 
     yg16: 0, 
     yg17: 0, 
     yg18: 0, 
     yg19: 0, 
     yg20: 1, 
     yg21: 2, 
     yg22: 0, 
     yg23: 0 
} 

Response Parameters 

Parameter 
name 

Type คำอธิบาย 

org_l1 text กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text กองหรือเทียบเท่า 
yg1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความมั่นคง 
yg2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการตา่งประเทศ 

yg3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
yg4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

yg5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว 

yg6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

yg7 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 

yg8 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม ่

yg9 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

yg10 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

yg11 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

yg12 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
yg13 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

yg14 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านศักยภาพการกีฬา 
yg15 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านพลังทางสังคม 
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Parameter 
name 

Type คำอธิบาย 

yg16 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเศรษฐกิจฐานราก 

yg17 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

yg18 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

yg19 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารจดัการน้ำท้ังระบบ 

yg20 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

yg21 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

yg22 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

yg23 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

5.5.4 ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

5.5.4.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbynationalreform 

Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

daterange text no โครงการที่มีการดำเนินงานอยู่ในระหว่างช่วงระยะเวลานั้น 

status text no สถานะเอกสาร ได้แก ่
draft = เอกสารร่าง  
wait_for_revision = เอกสารรอการแก้ไข 

wait_for_approval = เอกสารรออนุมัติ 
approved = เอกสารผ่านการอนมุัติแล้ว 

org_l1 text no กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text no กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text no กองหรือเทียบเท่า 
ts boolean no รูปแบบของเอกสารโครงการ ได้แก ่ 

true = โครงการลับ 

false = โครงการทั่วไป 
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5.5.4.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/projcountbynationalreform?daterange=2019-
10-07T17:00:00.000Z_2019-11-28T17:00:00.000Z&status=draft,wait_for_revision,approved&org_l1=
กระทรวงการคลัง&org_l2=กรมบัญชีกลาง&org_l3=กองแผนงาน&ts=false 

หมายเหตุ ในการเรียกใช้งานจริง หน่วยงานท่ีมาขอใช้บริการ web service จะต้องส่ง parameter ที่เป็น API Key ด้วย เพื่อ
ใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ eMENSCR ซึ่ง API Key จะเป็นความลับระหว่างระบบ eMENSCR และผูม้าขอใช้บริการ จึง
ไม่แสดงในรายงานนี ้

5.5.4.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     org_l1: "กระทรวงการคลงั", 
     org_l2: "กรมบญัชีกลาง", 
     org_l3: "กองแผนงาน", 
     A: 1, 
     B: 0, 
     C: 0, 
     D: 0, 
     E: 9, 
     F: 0, 
     G: 0, 
     H: 0, 
     I: 0, 
     J: 0, 
     K: 0, 
     M: 0 
} 

Response Parameters 

Parameter 
name 

Type คำอธิบาย 

org_l1 text กระทรวงหรือเทียบเท่า 
org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text กองหรือเทียบเท่า 
A integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

B integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 

C integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

D integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน 

E integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน 

F integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข 

G integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศกระบวนการยุติธรรม 
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Parameter 
name 

Type คำอธิบาย 

H integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 

I integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

J integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการเมือง 
K integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

M integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

5.5.5 ข้อมูลโครงการและหน่วยงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

5.5.5.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/goal 
Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

y2_goal text yes รหัสเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น 

5.5.5.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/goal?y2_goal=010001 

5.5.5.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     "_id":"5b1f5505bdb2d17e2f9a16d5", 
     "name":"โครงการ Mobile Application ศูนยข์อ้มูลคดีฟอกเงิน ", 
     "national_strategy_direct": [ 
          "Y6010101", 
          "Y601030402" 
     ], 
     "national_reform_direct" : [ 
          "G010107", 
          "G0103100104", 
          "G01031003040101", 
          "G01031003040301" 
     ], 
     "created_by":"amlo00021", 
     "modified_at":"2019-12-19T10:17:57.434Z", 
     "org_l1":"หน่วยงานข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี", 
     "org_l2":"ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน", 
     "org_l3":"กองกฎหมาย", 
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     "masterplan_direct": { 
          "y1_goal":"010201", 
          "y2_goal":"010001", 
          "z_3digits":"Y10103020101" 
     } 
} 

Response Parameters 

Parameter name Type คำอธิบาย 

national_strategy_direct array รหัสของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีสอดคล้องกับโครงการที่ตอบโจทย ์

national_reform_direct array รหัสของแผนการปฏริูปประเทศ ที่สอดคล้องกับโครงการที่ตอบโจทย์ 
created_by text รหัสผู้ใช้ (username) ของผูก้รอกโครงการ 
modified_at text วันท่ีและเวลาที่แก้ไขโครงการ 
org_l1 text กระทรวงหรือเทียบเท่า 

org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
org_l3 text กองหรือเทียบเท่า 
masterplan_direct.y1_goal text รหัสเป้าหมายของแผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่

สอดคล้องกับโครงการที่ตอบโจทย ์

masterplan_direct.y2_goal text รหัสเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่สอดคล้องกับโครงการที่ตอบโจทย ์

masterplan_direct.z_3digits text รหัสของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทีส่อดคล้องกับโครงการที่ตอบโจทย ์
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5.5.6 ข้อมูลตารางส่วนที่ 1 ของรายงานสรุปผลการรายงานข้อมูลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำแต่ละไตรมาส และ
ปีงบประมาณ 

5.5.6.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/quarterly_report_section_one 

Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

org_l1 text yes กระทรวงหรือเทียบเท่า 

quarter integer yes ไตรมาส Q1 - Q4 

year integer yes ปีงบประมาณ  เช่น 2563 

5.5.6.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/quarterly_report_section_one?org_l1=
กระทรวงการคลัง&quarter=1&year=2563 

หมายเหตุ ในการเรียกใช้งานจริง หน่วยงานท่ีมาขอใช้บริการ web service จะต้องส่ง parameter ที่เป็น API Key ด้วย เพื่อ
ใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ eMENSCR ซึ่ง API Key จะเป็นความลับระหว่างระบบ eMENSCR และผูม้าขอใช้บริการ จึง
ไม่แสดงในรายงานนี ้

5.5.6.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     "table_1_1":[ 
          { 
               "org_l2":"กรมธนารักษ"์, 
               "total_before":32, 
               "total_present":1, 
               "total":33, 
               "red":0, 
               "gray":14, 
               "yellow":19, 
               "green":0 
          } 
     ], 
     "table_1_2":[ 
          { 
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               "org_l2" : "กรมธนารักษ"์, 
               "total_docs" : 33, 
               "total_progress" : 33, 
               "total_progress_percent" : 100.0, 
               "red" : 33, 
               "gray" : 0, 
               "yellow" : 0, 
               "green" : 0 
          } 
     ], 
     "table_1_3":[ 
          { 
               "org_l2" : "กรมธนารกัษ"์, 
               "y1" : 0, 
               "y2" : 10, 
               "y3" : 1, 
               "y4" : 3, 
               "y5" : 1, 
               "y6" : 18, 
               "total" : 33 
          } 
     ], 
     "table_1_4":[ 
          { 
               "org_l2" : "กรมธนารักษ"์, 
               "yg1" : 0, 
               "yg2" : 0, 
               "yg3" : 0, 
               "yg4" : 1, 
               "yg5" : 3, 
               "yg6" : 1, 
               "yg7" : 1, 
               "yg8" : 0, 
               "yg9" : 1, 
               "yg10" : 0, 
               "yg11" : 0, 
               "yg12" : 0, 
               "yg13" : 0, 
               "yg14" : 0, 
               "yg15" : 1, 
               "yg16" : 1, 
               "yg17" : 2, 
               "yg18" : 1, 
               "yg19" : 0, 
               "yg20" : 20, 
               "yg21" : 1, 
               "yg22" : 0, 
               "yg23" : 0, 
               "total" : 33 
          } 
     ], 
     "table_1_5":[ 
          { 
               "org_l2" : "กรมธนารักษ"์, 
               "r1" : 1, 
               "r2" : 7, 
               "r3" : 1, 
               "r4" : 0, 
               "r5" : 14, 
               "r6" : 0, 
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               "r7" : 0, 
               "r8" : 1, 
               "r9" : 0, 
               "r10" : 1, 
               "r11" : 1, 
               "r12" : 0, 
               "total" : 26 
          } 
     ] 
} 

Response Parameters 

Parameter name Type คำอธิบาย 

table_1_1 array ตารางสรุปจำนวนโครงการ ท่ีมีการดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น 

table_1_1.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_1_1.total_before integer จำนวนโครงการที่กรอกเข้ามาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ/ปีงบประมาณ

ก่อนหน้า 
table_1_1.total_present integer จำนวนโครงการทีเ่พิ่มเตมิเข้ามาในช่วงไตรมาสนั้น 

table_1_1.total integer จำนวนโครงการทั้งหมดที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น 

table_1_1.red integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลโครงการ (M1-
M5)  เป็นเอกสารร่าง 

table_1_1.gray integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลโครงการ (M1-
M5)  เป็นเอกสารรอการแก้ไข 

table_1_1.yellow integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลโครงการ (M1-
M5)  เป็นเอกสารรออนุมตั ิ

table_1_1.green integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลโครงการ (M1-
M5)  เป็นเอกสารผา่นการอนุมตัิแล้ว 

table_1_2 array สถานะ การรายงานความกา้วหนา้ (M6) ของโครงการที่มีการ
ดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น 

table_1_2.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_1_2.total_docs integer จำนวนโครงการทีม่ีการดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น 

table_1_2.total_progress integer จำนวนโครงการทีม่ีการรายงานความก้าวหน้า (M6) 
table_1_2.total_progress_percent double จำนวนโครงการทีม่ีการรายงานความก้าวหน้า (M6) คิดเป็นร้อยละ 

table_1_2.red integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลความก้าวหน้า 
(M6)  เป็นเอกสารร่าง 

table_1_2.gray integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลความก้าวหน้า 
(M6)  เป็นเอกสารรอการแก้ไข 

table_1_2.yellow integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลความก้าวหน้า 
(M6)  เป็นเอกสารรออนุมตั ิ

table_1_2.green integer จำนวนโครงการทีม่ีสถานะการอนุมัติข้อมูลความก้าวหน้า 
(M6)  เป็นเอกสารผ่านการอนุมัตแิล้ว 
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Parameter name Type คำอธิบาย 

table_1_3 array ความสอดคล้องของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น
กับยุทธศาสตร์ชาต ิ

table_1_3.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_1_3.y1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
table_1_3.y2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

table_1_3.y3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพมนุษย ์

table_1_3.y4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

table_1_3.y5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

table_1_3.y6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

table_1_3.total integer จำนวนโครงการรวมภายใต้แผนยทุธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 

table_1_4 array ความสอดคล้องของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

table_1_4.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_1_4.yg1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความมั่นคง 
table_1_4.yg2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการตา่งประเทศ 

table_1_4.yg3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
table_1_4.yg4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต 

table_1_4.yg5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว 

table_1_4.yg6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

table_1_4.yg7 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิ
สติกส์ และดิจิทัล 

table_1_4.yg8 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้ประกอบการและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

table_1_4.yg9 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

table_1_4.yg10 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

table_1_4.yg11 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

table_1_4.yg12 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
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Parameter name Type คำอธิบาย 

table_1_4.yg13 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ด ี

table_1_4.yg14 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านศักยภาพการกีฬา 
table_1_4.yg15 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านพลังทางสังคม 

table_1_4.yg16 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเศรษฐกิจฐานราก 

table_1_4.yg17 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

table_1_4.yg18 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

table_1_4.yg19 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารจดัการน้ำท้ัง
ระบบ 

table_1_4.yg20 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

table_1_4.yg21 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

table_1_4.yg22 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

table_1_4.yg23 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

table_1_4.total integer จำนวนโครงการรวมภายใต้แผนแม่บทท้ัง 23 ด้าน 

table_1_5 array ความสอดคล้องของโครงการที่มีการดำเนินการในช่วงไตรมาสนั้น
กับแผนการปฏิรูปประเทศ 

table_1_5.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_1_5.r1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

table_1_5.r2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 

table_1_5.r3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

table_1_5.r4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน 

table_1_5.r5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

table_1_5.r6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข 

table_1_5.r7 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศกระบวนการยุติธรรม 

table_1_5.r8 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 

table_1_5.r9 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

table_1_5.r10 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการเมือง 
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Parameter name Type คำอธิบาย 

table_1_5.r11 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม 

table_1_5.r12 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา 

table_1_5.total integer จำนวนโครงการรวมภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศท้ัง 12 ด้าน 

 

5.5.7 ข้อมูลตารางส่วนที่ 2 ของรายงานสรุปผลการรายงานข้อมูลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำแต่ละไตรมาส และ
ปีงบประมาณ 

5.5.7.1 ข้อมูลการใช้งาน 

URL: https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/quarterly_report_section_two 

Service Type: REST/JSON 

Method: GET 

Parameters 

Parameter name Type Required คำอธิบาย 

org_l1 text yes กระทรวงหรือเทียบเท่า 
quarter numeric yes ช่วงไตรมาส Q1 - Q4 

year numeric yes ปีงบประมาณของช่วงไตรมาสนั้นๆ เช่น 2563 

5.5.7.2 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/api/stable/documents/quarterly_report_section_two?org_l1=
กระทรวงการคลัง&quarter=1&year=2563 

หมายเหตุ ในการเรียกใช้งานจริง หน่วยงานท่ีมาขอใช้บริการ web service จะต้องส่ง parameter ที่เป็น API Key ด้วย เพื่อ
ใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ eMENSCR ซึ่ง API Key จะเป็นความลับระหว่างระบบ eMENSCR และผูม้าขอใช้บริการ จึง
ไม่แสดงในรายงานนี ้

5.5.7.3 Response Fields 

Sample Response: 
{ 
     "table_2_1":[ 
          { 
               "org_l2":"กรมธนารักษ"์, 
               "total_stop_projects":6, 
               "total_active_projects":33, 
               "red":0, 
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               "gray":19, 
               "yellow":21, 
               "green":0} 
          } 
     ], 
     "table_2_2":[ 
          { 
               "org_l2" : "กรมธนารักษ"์, 
               "y1" : 0, 
               "y2" : 10, 
               "y3" : 2, 
               "y4" : 4, 
               "y5" : 1, 
               "y6" : 22, 
               "total" : 39 
          } 
     ], 
     "table_2_3":[ 
          { 
               "org_l2" : "กรมธนารักษ"์, 
               "yg1" : 0, 
               "yg2" : 0, 
               "yg3" : 0, 
               "yg4" : 1, 
               "yg5" : 3, 
               "yg6" : 1, 
               "yg7" : 1, 
               "yg8" : 0, 
               "yg9" : 1, 
               "yg10" : 0, 
               "yg11" : 0, 
               "yg12" : 1, 
               "yg13" : 0, 
               "yg14" : 0, 
               "yg15" : 1, 
               "yg16" : 2, 
               "yg17" : 2, 
               "yg18" : 1, 
               "yg19" : 0, 
               "yg20" : 24, 
               "yg21" : 1, 
               "yg22" : 0, 
               "yg23" : 0, 
               "total" : 39 
          } 
     ], 
     "table_2_4":[ 
          { 
               "org_l2" : "กรมธนารักษ"์, 
               "r1" : 1, 
               "r2" : 7, 
               "r3" : 1, 
               "r4" : 0, 
               "r5" : 18, 
               "r6" : 0, 
               "r7" : 0, 
               "r8" : 1, 
               "r9" : 0, 
               "r10" : 2, 
               "r11" : 1, 
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               "r12" : 0, 
               "total" : 31 
          } 
     ] 
} 

Response Parameters 

Parameter name Type คำอธิบาย 

table_2_1 array ตารางสรุปจำนวนโครงการของหน่วยงานระดับกระทรวงที่ระบุแบบ
สะสม 

table_2_1.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_2_1.total_stop_projects integer จำนวนโครงการทีส่ิ้นสดุ/ยตุิไปแลว้ 

table_2_1.total_active_projects integer จำนวนโครงการที่อยูร่ะหว่างดำเนนิการในช่วงไตรมาสนั้น 

table_2_1.red integer จำนวนเอกสารร่างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

table_2_1.gray integer จำนวนเอกสารรอการแกไ้ขท้ังหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
table_2_1.yellow integer จำนวนเอกสารรออนุมัติทั้งหมดทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ 
table_2_1.green integer จำนวนเอกสารผ่านการอนุมัติแล้วทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
table_2_2 array ความสอดคล้องของโครงการทั้งหมดกับยุทธศาสตร์ชาติ (แบบสะสม) 
table_2_2.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_2_2.y1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
table_2_2.y2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั 

table_2_2.y3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพมนุษย ์

table_2_2.y4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

table_2_2.y5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

table_2_2.y6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

table_2_2.total integer จำนวนโครงการรวมภายใต้แผนยทุธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 

table_2_3 array ความสอดคล้องของโครงการทั้งหมดกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ (แบบสะสม) 

table_2_3.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_2_3.yg1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความมั่นคง 
table_2_3.yg2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการตา่งประเทศ 

table_2_3.yg3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

table_2_3.yg4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 



  
ร่างรายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ DRAFT FINAL REPORT 181 

 

Parameter name Type คำอธิบาย 

table_2_3.yg5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว 

table_2_3.yg6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

table_2_3.yg7 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิ
สติกส์ และดิจิทัล 

table_2_3.yg8 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้ประกอบการและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

table_2_3.yg9 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

table_2_3.yg10 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

table_2_3.yg11 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

table_2_3.yg12 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
table_2_3.yg13 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุข

ภาวะที่ด ี

table_2_3.yg14 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านศักยภาพการกีฬา 
table_2_3.yg15 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านพลังทางสังคม 

table_2_3.yg16 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเศรษฐกิจฐานราก 

table_2_3.yg17 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม 

table_2_3.yg18 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

table_2_3.yg19 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารจดัการน้ำท้ังระบบ 

table_2_3.yg20 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

table_2_3.yg21 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

table_2_3.yg22 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

table_2_3.yg23 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

table_2_3.total integer จำนวนโครงการรวมภายใต้แผนแม่บทั้ง 23 ด้าน 

table_2_4 array ความสอดคล้องของโครงการทั้งหมดกับแผนการปฏริูปประเทศ  
(แบบสะสม) 

table_2_4.org_l2 text กรมหรือเทียบเท่า 
table_2_4.r1 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

table_2_4.r2 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
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Parameter name Type คำอธิบาย 

table_2_4.r3 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

table_2_4.r4 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน 

table_2_4.r5 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

table_2_4.r6 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข 

table_2_4.r7 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศกระบวนการยุติธรรม 

table_2_4.r8 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 

table_2_4.r9 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

table_2_4.r10 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการเมือง 
table_2_4.r11 integer จำนวนโครงการภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูปประเทศ

ด้านสังคม 

table_2_4.r12 integer จำนวนโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

table_2_4.total integer จำนวนโครงการรวมภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศท้ัง 12 ด้าน 
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บทที่ 6 

ผลการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 4 

ในรายงานบทนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ในการพัฒนาระบบรายงาน
การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ตามรายการสิ่งส่งมอบ
งวดที่ 4 (ครอบคลุมขอบเขตงานตามข้อ 6.10 - 6.11 ในข้อเสนอโครงการ) ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 14 รายการส่งมอบงานงวดที่ 4 (ข้อ 6.10 - 6.11) 

รายการสิ่งส่งมอบ ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 

ข้อ 6.10 พัฒนาและติดต ั ้งต ้นแบบระบบที ่สามารถติดตาม 
ประมวลผล การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 
 

ข ้อ 6.1 พัฒนาและต ิดต ั ้ ง ระบบ
ต ิดตามและประเม ินผลแห ่งชาติ 
(eMENSCR) ท ี ่ ส า ม า ร ถต ิ ด ต า ม 
ประมวลผล การดำเน ินงานของ
หน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ข้อ 6.10.1 เว็บแอปพลิเคชั่นที่ทำงานบน Public Cloud พร้อม
ระบบ Firewall เพื ่อร ักษาความปลอดภัย ป้องกันการบุกรุก 
รวมทั ้งระบบสำรองข้อมูล  ตลอดระยะเวลาโครงการ (ท ี ่มี
คุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ 8) และระบบ Private Cloud ที่ตั้งท่ีสศช. 
(ท่ีมีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ข้อเสนอด้านเทคนิค  ข้อ 1) ซึ่งเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายกับระบบ 
Public Cloud โดยระบบ Private Cloud มีระยะเวลารับประกัน
อุปกรณ์อย่างน้อย 3 ปี หลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 

ข ้ อ  6.1.1 ร ะ บ บ  Public Cloud 
สำหรับระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
ข ้ อ  6.1.2 ร ะบบ  Private Cloud 
สำหรับระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
ซึ่งเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายกับระบบ 
Public Cloud 
 

ข้อ 6.10.2 ระบบ Digital Signature  สำหรับจัดการเอกสาร ที่มี
คุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ข้อเสนอด้านเทคนิค (ข้อ 3) 

ข ้ อ  6.1.3 ร ะ บ บ อ อ ก เ อ ก ส า ร
อิเล ็กทรอนิกส ์และลงลายม ือชื่อ
ดิจิทัล (Digital Signature) 

ข้อ 6.10.3 ระบบ File Management สำหรับจัดการเอกสาร ที่มี
คุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ข้อเสนอด้านเทคนิค (ข้อ 4) 

ข้อ 6.1.4 ระบบบริหารจัดการไฟล์ 
(File Management) 
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รายการสิ่งส่งมอบ ผลการดำเนินงาน 

ดังแสดงในรายงานฉบับนี้ 

ข้อ 6.10.4 การประมวลผลข้อมูลพร้อมทั้งสามารถรายงานผลใน
มิติต่าง ๆ ให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีส่วน
สำหร ับออกรายงานร ูปแบบอิสระ ท ี ่ทำงานบนซอฟต์ แวร์  
Business Intelligence (BI) สำเร็จรูป เช่น Tableau Server ที่มี
คุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ข้อเสนอด้านเทคนิค (ข้อ 5) 

ข้อ 6.1.5 ส่วนสำหรับออกรายงาน
รูปแบบอิสระที่ทำงานบนโปรแกรม 
Tableau Server 

ข้อ 6.11 อบรมการใช้งานระบบ ตลอดจนจัดทำคู่มือ และ VDO 
แนะนำการใช้งานดังนี้ 

ข้อ 6.2 จัดทำคู่มือและวิดีโอแนะนำ
การใช้งาน 

ข้อ 6.11.1 .พัฒนา VDO แนะนำการใช้งานระบบสำหรับ end 
user 

ข้อ 6.2.1 วิด ีโอแนะนำการใช้งาน
ระบบสำหรับผู ้ใช ้งานทั ่วไป (end 
user) และผู้บริหารระดับสูง 

ข้อ 6.11.2 พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแล
ระบบ 

ข ้อ 6.2.2 ค ู ่ม ือการใช ้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

ข้อ 6.11.3 พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้บรหิารระดับสูง ข ้อ 6.2.3 ค ู ่ม ือการใช ้งานระบบ
สำหรับผู ้ใช้งานทั ่วไป (end user) 
และผู้บริหารระดับสูง 

ข้อ 6.11.4 จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่เกิน 
30 คน จำนวน 1 ครั้ง 

ข้อ 6.3 อบรมเจ้าหน้าที ่ดูแลระบบ 
จำนวนไม่เกิน 30 คน 

ข้อ 6.11.5 จัดกิจกรรมอบรมผู้ ใช้งานระบบขั ้นสูง เช่น สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 100 คน จำนวน 1 ครั้ง 

ข้อ 6.4 อบรมผู้ใช้งานระบบขั ้นสูง 
จำนวน 120 คน 
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6.1 พัฒนาและติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ที่สามารถ

ติดตาม ประมวลผล การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศ 

  
คณะที่ปรึกษาฯ ได้พัฒนาและติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่สามารถ

ติดตาม ประมวลผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดย
ได้ติดตั้งระบบไว้ที่ Public Cloud และ Private Cloud ซึ่งได้มีการเชื่อมต่อทั้งสองระบบผ่านระบบเครือข่าย 
โดยคุณสมบัติของแต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อ 6.1.1 ระบบ Public Cloud สำหรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
คณะที ่ปร ึกษาฯ ได้พัฒนาเว ็บแอปพลิเคชั ่นสำหรับระบบติ ดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR)ที่ทำงานบน Public Cloud ซึ่งมีระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) เพื่อรักษาความปลอดภัย 
รวมทั้งระบบสำรองข้อมูล ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยนับจากปัจจุบันจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ ระบบ 
eMENSCR ใช้บริการ Public Cloud ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด โดยเปรียบเทียบตามรายการสิ่งส่ง
มอบตามสัญญา (ตามที่ระบุในเอกสารประกอบข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ 8) ได้ดังนี ้
 

รายการสิ่งส่งมอบตามสญัญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งแล้ว ณ ปัจจุบัน 

vCPU 40 Core vCPU 84 Core 

RAM 80 GB RAM 168 GB 

HDD 2,200 GB HDD 4,200 GB 

ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) รักษาความปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันการบุกร ุก โดยมีค ุณสมบัต ิไม ่น ้อยกว่า 
Firewall Palo Alto on Cloud VM 50 ท ี ่ ร อง รั บ 
50,000 sessions 250 security rules SSL VPN 
Tunnels 250 sessions 

ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) รักษาความปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันการบุกร ุก โดยมีค ุณสมบัต ิไม ่น ้อยกว่า 
Firewall Palo Alto on Cloud VM 50 ท ี ่ ร อง รั บ 
50,000 sessions 250 security rules SSL VPN 
Tunnels 250 sessions 

ร ะบบส ำ รอ ง ข ้ อ ม ู ล  off-site backup with 7 
retention point / 1 point per day (RPO 24 HR.) 

ร ะบบส ำ รอ ง ข ้ อ ม ู ล  off-site backup with 7 
retention point / 1 point per day (RPO 24 HR.) 
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อย่างไรก็ดี ความต้องการใช้ทรัพยากรของระบบ Public Cloud ข้างต้น อาจจะมีความแตกต่างกันใน
แต่ละช่วงเวลาโดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ปริมาณของผู้ใช้งาน ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล รูปแบบ
และวิธีการจัดเก็บข้อมูล การสำรองข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรที่ใช้สามารถปรับเพิ่ม-ลดตามการใช้งานจริงได้ 
แต่ภาพรวมทรัพยากรขั้นต่ำของระบบ Public Cloud ที่จะใช้ในโครงการนับจากปัจจุบันจนถึงวันสิ้นสุด
โครงการ จะไม่น้อยกว่าทรัพยากรรวมดังนี้ 

• vCPU จำนวน 54 Cores 
• RAM จำนวน 108 GB 
• HDD ขนาด 2,700 GB 

ทั้งนี้ระบบ Public Cloud ที่คณะที่ปรึกษาฯ เลือกใช้มีคุณสมบัติโดยละเอียดดังนี้ 

ข้อ 6.1.1.1 ภาพรวมของระบบ Public Cloud 

 6.1.1.1.1 มี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทย และติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลและมี
เจ้าหน้าที่ดูแลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

6.1.1.1.2 ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับของการให้บริการ (Service Level 
Agreement) ไม่ต่ำกว่า 99.9% ต่อเดือน 

ข้อ 6.1.1.2 คุณสมบัติท่ีให้บริการของ Public Cloud 

 6.1.1.2.1 Public Cloud ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านระบบบริหารจัดการความมั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

 6.1.1.2.2 Public Cloud ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ด้านการจัดการบริการสารสนเทศ 

 6.1.1.2.3 Public Cloud ได้รับมาตรฐาน ISO 22301 ด้านระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ 

 6.1.1.2.4 ใช้ VMware vCloud Director version 9 ขึ้นไป 

 6.1.1.2.5 ใช้ CPU architecture รุ่น Intel Xeon หรือใหม่กว่า 

 6.1.1.2.6 VM แต่ละ node ลงระบบปฏิบัติการ Centos 7.6 ขึ้นไป 

ข้อ 6.1.1.3 ขอบเขตการให้บริการของ Public Cloud 

 6.1.1.3.1 ใช้ระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า Firewall Palo 
Alto on Cloud VM 50 Standard ที ่รองร ับ 50,000 sessions 250 security rules SSL VPN Tunnels 
250 sessions 

 6.1.1.3.2 มีระบบ Data protection สำหรับป้องกันข้อมูลสูญหาย 

 6.1.1.3.3 มีระบบ Monitor ติดตามการใช้ ทรัพยากรระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
 6.1.1.3.4 มีการสำรองข้อมูลทั้งภายใน Site หลัก และ Site สำรองทุกวัน โดยมีเงื่อนไขการสำรอง
ข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลดังนี้ คือ การสำรองข้อมูลจะเริ่มดำเนินการที่ฝั่งบริการข้อมูลหลัก (DC site) ซึ่งจะมี
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การนำข้อมูลสำรองไปเก็บไว้ที่ฝั่งให้บริการข้อมูลสำรอง (offsite) โดยมีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• มีการสำรองข้อมูลที่ฝั่งบริการหลัก (DC Site) ทุกวันโดยทำการเก็บข้อมูลไว้ระยะเวลา 7 วัน 
(7 retention point / 1 point per day / RPO 24 HR.) 

• มีการสำรองข้อมูลที่ฝั่งบริการสำรอง (offsite) ทุกวันโดยทำการเก็บข้อมูลไว้ระยะเวลา 7 
วัน 
(7 retention point / 1 point per day / RPO 24 HR.) 

ข้อ 6.1.1.4  คุณสมบัติด้านเครือข่าย (Network Specification) 
 6.1.1.4.1 Virtual Ethernet Network Interface ขนาด 1 Gbps เป็นอย่างน้อย 

 6.1.1.4.2 Unlimited Data Transfer ภายใน Public Cloud Environment 
 6.1.1.4.3 มีชุด Public IP ไม่น้อยกว่า จำนวน VM และ 5 Public IP Addresses เพิ่มเติม และมี
ระบบ load balance สำหรับ IP ดังกล่าว (หรือ 5 Floating Public IP) 
 6.1.1.4.4 Shared Domestic Bandwidth ของ Cloud Services รวมกันไม่น้อยกว่า 40 Gbps 
 6.1.1.4.5 Shared International Internet Bandwidth ของ Cloud Services รวมกันไม่น้อยกว่า 
200 Mbps 
 6.1.1.4.6 มีระบบการ Monitor Network Status และสามารถแจ้งปัญหา เมื่อเกิดปัญหาภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาท ี
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รูปภาพท่ี 98 ภาพรวมทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machines) ทั้งหมดบน Public Cloud ของระบบ 

eMENSCR ณ ปัจจุบัน คิดเป็นจำนวน vCPU 84 Core, RAM 168 GB และ HDD 4,200 GB 

ข้อ 6.1.2 ระบบ Private Cloud สำหรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ซึ่งเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายกับระบบ Public Cloud 

 คณะที่ปรึกษาฯ ได้ทำการติดตั้งระบบ eMENSCR ในระบบ Private Cloud และเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบ Public Cloud ผ่านระบบเครือข่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อ 6.1.2.1 ระบบ Private Cloud สำหรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
คณะที่ปรึกษาฯ ได้ทำการติดตั้งระบบ eMENSCR ในระบบ Private Cloud ที่จัดตั้งอยู่ ณ ห้อง 

Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยเปรียบเทียบตามรายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา (ตามที่ระบุในเอกสารประกอบข้อเสนอด้าน
เทคนิค ข้อ 1 และข้อ 2) ได้ดังนี้ 
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6.1.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 4 nodes (CPU อย่างน้อย 60 Cores / RAM อย่างน้อย 
1000 GB) จำนวน 1 ชุด 

รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว 

ชุดเซิร ์ฟเวอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย Dell XC740XD 
จำนวน 4 เครื่อง หรือเครื่องที่มีตราสินค้าเดียวกันที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า ซึ่งประกอบด้วย 

ชุดเซิร์ฟเวอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย Dell XC740XD 
จำนวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องประกอบไปด้วย  

• PERC HBA330 RAID Controller, 12Gb 
Adapter, Low Profile 

• PERC HBA330 RAID Controller, 
12Gb Adapter, Low Profile 

• Dual Intel Xeon Silver 4114 2.2G, 
10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, 
HT (85W) DDR4-2400 

• Dual Intel Xeon Silver 4114 2.2G, 
10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, 
Turbo, HT (85W) DDR4-2400 

• 960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 
2.5in Hot-plug Drive, PX05SV,3 
DWPD,5256 TBW, Custom จำนวน 2 ชุด 

• 960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 
512n 2.5in Hot-plug Drive, 
PX05SV,3 DWPD,5256 TBW, 
Custom จำนวน 2 ชุด 

• 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in 
Hot-plug Hard Drive จำนวน 9 ชุด 

• 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 
2.5in Hot-plug Hard Drive จำนวน 
12 ชุด 

• 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank 
จำนวน 18 ชุด 

• 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank 
จำนวน 24 ชุด 

• พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากร
ระบบคลาวด์ Nutanix Software 

• พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากร
ระบบคลาวด์ Nutanix Software 

• รับประกัน 3 ปีนับจากวันส่งมอบงานงวด
สุดท้าย 

• รับประกัน 3 ปีนับจากวันส่งมอบงานงวด
สุดท้าย 
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รูปภาพท่ี 99 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) Dell XC740XD จำนวน 4 โหนด 

(หมายเหตุ: จากภาพด้านบน ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) Dell XC740XD จำนวน 8 โหนด โดยเป็น
ครุภณัฑ์ภายใต้โครงการ eMENSCR จำนวน 4 โหนด และเป็นครภุณัฑ์ภายใต้โครงการ TPMAP จำนวน 4 โหนด) 

 

 

รูปภาพท่ี 100 ซอฟต์แวร์บริหารจดัการทรัพยากรระบบคลาวด์ Nutanix Software 
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6.1.2.1.2 Networking switch จำนวน 2 ชุด 

รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว 

อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าหรือสูงกว่า คุณสมบัติดังนี้ 
Dell Networking S4048T S4048T-ON, 48x 
10GBASE-T and 6x 40GbE QSFP+ ports, IO to 
PSU air, 2x AC PSU, OS9 จำนวน 2 ชุด รับประกัน 
3 ปีนับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ Dell 
Networking S4048T-ON, 48x 10GBASE-T 
and 6x 40GbE QSFP+ ports, IO to PSU air, 
2x AC PSU, OS9 จำนวน 2 ชุด รับประกัน 3 ปี
นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

 

  

รูปภาพท่ี 101 อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ Dell Networking S4048T-ON จำนวน 2 ชุด 

(หมายเหตุ: จากภาพด้านบน ประกอบด้วยอุปกรณเ์ครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงเซริ์ฟเวอร์ Dell Networking S4048T-ON จำนวน 
4 ชุด โดยเป็นครภุัณฑ์ภายใต้โครงการ eMENSCR จำนวน 2 ชุด และเป็นครภุัณฑ์ภายใต้โครงการ TPMAP จำนวน 2 ชุด) 
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รูปภาพท่ี 102 แผนผังการจดัวางอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ 

(Networking Switch) โดยรูปด้านซ้ายและด้านขวา คือ ภาพด้านหน้าและดา้นหลังของตู้แรค (SmartCabinet) โดยแรค

เป็นครุภณัฑภ์ายใตโ้ครงการ TPMAP 
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รูปภาพท่ี 103 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย และอุปกรณเ์ครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงเซิร์ฟเวอร์ (Networking Switch)  

ที่ติดตั้งพร้อมใช้งาน ณ ห้อง Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ข้อ 6.1.2.2 ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบ Public Cloud เข้ากับระบบ Private Cloud 

ระบบ eMENSCR ใน Private Cloud ณ ห้อง Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ eMENSCR บน 
Public Cloud ผ่านระบบเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้
บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line ด้วยความเร็ว 600/3 Mbps (Domestic 
/ International) พร้อมวงจรสำรองที่มีความเร็วไม่น้อยกว่าวงจรหลัก นับตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันสิ้นสุด
โครงการ จากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายเดียวกันกับที่สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบ eMENSCR 
ในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ต้นทุน และการบริหารจัดการ 
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รูปภาพท่ี 104 วงจรสื่อสัญญาณอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line ด้วยความเร็ว 600/3 Mbps  

(Domestic / International) ที่ติดตั้งพร้อมใช้งาน ณ ห้อง Data Center ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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ข้อ 6.1.3 ระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 
คณะที่ปรึกษาฯ ได้ติดตั้งระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซ่ึง

มีหลักการทำงานดังภาพ 

รูปภาพท่ี 105 หลักการทำงานของระบบลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) 

การลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพ่ือใช้รับรองเอกสารว่าถูกลงนามโดยผู้ใช้งานคนหนึ่ง ๆ นั้น
จะต้องใช้ชุดกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยกุญแจสองดอก โดยดอกแรกจะใช้เ พ่ือเข้ารหัส อีกดอกจะใช้เพ่ือ
ถอดรหัสเพียงอย่างเดียว ที่มักเรียกกันว่า กุญแจส่วนบุคคล (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key) ซึ่ง
กุญแจส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในระบบเฉพาะที่มีความน่าเชื่อถือ โดยผูกกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) 
เพื่อยืนยันการมีตัวตนของบุคคล  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) 
เช่น บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (TDID) ซึ่งคิดค่าบริการรายปี (ประมาณ 3,000 บาทต่อปี ต่อใบรับรอง)  

ในการลงนามด้วย Digital Signature ครั ้งหนึ ่ง ๆ นั ้น ข้อมูลในเอกสารจะถูกนำไปเข้าฟังก์ชั ่นทาง
คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Hash Function เพ่ือให้ได้ Hash Value ออกมา จากนั้นจะใช้กุญแจส่วนบุคคล มาเข้ารหัส 
Hash Value ซึ่งจะได้ตัวเลขชุดหนึ่งที่เรียกว่า Digital Signature ที่ใช้แนบกับเอกสาร (เอกสารประเภท PDF/A 
เป็นต้น ที่รับรองการแนบ Digital Signature) ซึ่งชุดเลขดังกล่าวสามารถใช้ตรวจสอบ (Verify) ได้ว่า เอกสารที่ถูก
ลงนามนั้นถูกลงนามจริงโดยบุคคลใด และเป็นของจริงที่ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขหรือไม่ ซึ่งข้ันตอนในการตรวจสอบ ฝั่ง
ผู้รับจะนำข้อมูลเอกสารมาผ่าน Hash Function เพื่อคำนวณค่า Hash Value และถอดรหัส Digital Signature 
ด้วยกุญแจสาธารณะของผู้ลงนามที่เก็บโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนาม ถ้าสามารถถอดได้
อย่างถูกต้อง จะเป็นการยืนยันข้อมูลว่ามาจากผู้ส่งคนนั้นจริง และถ้าข้อมูล Hash Value ที่ได้จากการถอดรหัส
เท่ากันกับค่า Hash Value ที่ทำการคำนวณได้ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้อง 
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จากหลักการทำงานข้างต้นของระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เมื ่อเปรียบเทียบตาม
รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา (ตามที่ระบุในเอกสารประกอบข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ 3) ได้ดังนี ้
 

รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว 

ระบบ Digital Signature สำหรับจัดการเอกสาร ที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า คุณสมบัติดังนี้ 

ระบบ Digital Signature สำหรับจัดการเอกสาร ที่มี
คุณสมบัติดังนี้ 

• สามารถในการพิสูจน์เจ้าของเอกสาร โดย
ลายเซ็นสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคล
ท ี ่ ท ำ ก า ร เ ซ ็ น เ อ ก ส า ร ไ ด ้  ( Signer 
Authentication) 

• สามารถในการพิสูจน์เจ้าของเอกสาร โดย
ลายเซ็นสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคล
ท ี ่ ท ำ ก า ร เ ซ ็ น เ อ ก ส า ร ไ ด ้  ( Signer 
Authentication) 

• สามารถในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ว ่ามี
การแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไป
แล้วหรือไม่ (Data Integrity) 

• สามารถในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ว่ามี
การแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไป
แล้วหรือไม่ (Data Integrity) 

• ผู ้เซ็นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ 
เนื ่องจากลายเซ็นที ่สร ้างขึ ้นมีเอกลักษณ์ 
สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็น
เอกสาร (Non-repudiation) 

• ผู ้เซ็นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ 
เนื ่องจากลายเซ็นที ่สร ้างขึ ้นมีเอกลักษณ์ 
สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็น
เอกสาร (Non-repudiation) 

กระบวนการทางฝั่งผู้ส่ง 

• เมื่อผู้ส่งต้องการส่งเอกสารไปยังผู้รับ เอกสาร
ต ้ น ฉบ ั บ จ ะถ ู กน ำ ไป เ ข ้ า ฟ ั ง ก์ ชั นท า ง
คณิตศาสตร์ที ่เร ียกว่าแฮชฟังก์ชัน (Hash 
Algorithm) ซ ึ ่ งจะได ้ผลล ัพธ ์ เป ็น  Hash 
value 

กระบวนการทางฝั่งผู้ส่ง 

• เมื่อผู้ส่งต้องการส่งเอกสารไปยังผู้รับ เอกสาร
ต ้ นฉบ ั บจะถ ู กนำ ไป เข ้ าฟ ั ง ก ์ ช ั นท า ง
คณิตศาสตร์ที ่เร ียกว่าแฮชฟังก์ชัน (Hash 
Algorithm) ซ ึ ่ ง จะ ได ้ ผลล ัพธ ์ เป็ น  Hash 
value 
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รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว 

• ผู ้ส่งทำการใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) 
ใ น ก า ร เ ข ้ า ร ห ั ส ข ้ อ ม ู ล ใ น ส ่ ว น  Hash 
value  โดยจากขั้นตอนนี้จะได้ลายเซ็นดิจิทัล 
(Digitally Signed Document) 

• ผู ้ส่งทำการใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) 
ใ น ก า ร เ ข ้ า ร ห ั ส ข ้ อ ม ู ล ใ น ส ่ ว น  Hash 
value  โดยจากขั้นตอนนี้จะได้ลายเซ็นดิจิทัล 
(Digitally Signed Document) 

• ทำการส่งข้อมูลเอกสาร และแนบลายเซ็น
ดิจิทัลไปพร้อมกัน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้
ผู้รับ 

• ทำการส่งข้อมูลเอกสาร และแนบลายเซ็น
ดิจิทัลไปพร้อมกัน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้
ผู้รับ 

กระบวนการทางฝั่งผู้รับ 

• เมื่อผู้รับได้รับข้อมูล ทำการแยกเอกสาร และ
ลายเซ็นดิจิทัลออกจากกัน 

กระบวนการทางฝั่งผู้รับ 

• เมื่อผู้รับได้รับข้อมูล ทำการแยกเอกสาร และ
ลายเซ็นดิจิทัลออกจากกัน 

• ทำการถอดรหัสลายเซ็นดิจิทัลด้วยกุญแจ
สาธารณะ (Public key) ของผู้ส่ง โดยผลที่ได้
จากการถอดรหัสของขั ้นตอนนี ้ค ือ Hash 
value 

• ทำการถอดรหัสลายเซ็นดิจิทัลด้วยกุญแจ
สาธารณะ (Public key) ของผู้ส่ง โดยผลที่ได้
จากการถอดรหัสของขั ้นตอนนี ้ค ือ Hash 
value 

• นำเอกสารที่ถูกส่งมาเข้าแฮชฟังก์ชัน จากนั้น
ทำการเปร ียบเทียบค ่า Hash value ของ
เอกสารนี้ กับ Hash value จากขั้นตอนก่อน
หน้า โดยหากค่าทั้งสองส่วนตรงกัน แสดงว่า
เอกสารที่ถูกส่งมาสมบูรณ์ และไม่มีการแก้ไข
เอกสารเกิดข้ึน 

• นำเอกสารที่ถูกส่งมาเข้าแฮชฟังก์ชัน จากนั้น
ทำการเปร ียบเทียบค ่า Hash value ของ
เอกสารนี้ กับ Hash value จากขั้นตอนก่อน
หน้า โดยหากค่าทั้งสองส่วนตรงกัน แสดงว่า
เอกสารที่ถูกส่งมาสมบูรณ์ และไม่มีการแก้ไข
เอกสารเกิดข้ึน 
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โดยระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่คณะที่ปรึกษาฯ ได้พัฒนาและ
ติดตั้งในระบบ eMENSCR  ประกอบด้วยระบบซอฟต์แวร์ 2 ส่วนดังนี้ 

(1) ระบบซอฟต์แวร์เพื่อออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน เอกสาร  PDF/A และลง
ลายมือชื่อดิจิทัล (PDF Generation & Signing Server) 

(2) ระบบซอฟต์แวร์การลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโมบาย (Mobile Signing) 
โดยระบบซอฟต์แวร์แต่ละส่วนประกอบมีคุณสมบัติโดยละเอียดดังนี้ 

6.1.3.1 ระบบซอฟต์แวร์เพื่อออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน เอกสาร PDF/A และลง
ลายมือชื่อดิจิทัล (PDF Generation & Signing Server) โดยส่วนประกอบภายในเป็นรูปแบบ Container มี
โครงสร้างการทำงานแยกส่วนจากกัน ง่ายต่อการจัดการแพ็กเกจซอฟต์แวร์ และใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกส่วนประกอบเชื่อมต่อกันในรูปแบบของ Web Service API ที่มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับ ประกอบด้วย 

6.1.3.1.1 ส่วน PDF API เป็น Web Service ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเอกสารและโครงร่างรูปแบบรายงาน 
(Report Template) ของระบบซอฟต์แวร์ PDF Generation & Signing Server  

6.1.3.1.2 ส่วน API Gateway ทำหน้าที่สำหรับจัดการ Web Service ของระบบ PDF Generation และ 
Signing Service 

6.1.3.1.3 ส่วน PDF Generation ทำหน้าที่สร้างเอกสารในรูปแบบ PDF/A ตามมาตรฐาน 19005 จาก
ข้อมูลรายงานในรูปแบบ JSON และโครงร่างรูปแบบรายงาน (Report Template) ในรูปแบบมาตรฐาน HTML 
และ CSS ซึ่งต้องรองรับการตั้งค่าหน้าเอกสารแบบทั้งแนวตั้ง (Portrait) และแนวนอน (Landscape) ในเอกสาร
เดียวกัน พร้อมแนบข้อมูล XML และลงลายมือชื ่อดิจิทัลของหน่วยงาน จากส่วน Signing Sevice ตามข้อ 
6.1.3.1.4 

6.1.3.1.4 ส่วน Signing Service ทำหน้าที่เสมือนเป็นอุปกรณ์/บริการสำหรับสร้างลายมือชื่อดิจิทัลด้วย 
Private Key ของหน่วยงานในรูปแบบมาตรฐานข้อมูล OASIS PKCS 

6.1.3.1.5 ส่วน XML Generation ทำหน้าที ่สร ้างข ้อม ูลเอกสารในร ูปแบบ XML ตามมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขมธอ. 14-
2560  

 



  
ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ DRAFT FINAL REPORT 199 

 

 

รูปภาพท่ี 106 โครงสร้างระบบซอฟต์แวร์เพื่อออกเอกสารหลักฐานผา่นระบบดจิิทัลและลงลายมือช่ือดจิิทัลตามหัวข้อ 6.1.3.1  

 

6.1.3.2 ระบบซอฟต์แวร์การลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโมบาย (Mobile Signing) เชื่อมต่อกับระบบเว็บแอปพลิเค
ชันภายนอกระบบอ่ืน ๆ ในรูปแบบของ Web Service API ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยการ
เข้ารหัสลับ ประกอบด้วย 

6.1.3.2.1 ส่วน Mobile Server เพ่ือทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนเว็บแอปพลิเคชันภายนอกอ่ืน ๆ กับ
ส่วน Mobile Signing Application เพ่ือสำหรับการลงทะเบียน/ยกเลิกการลงทะเบียนส่วน Mobile Signing 
Application และใช้ลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านส่วน Mobile Signing Application ผ่าน Web Service API 

6.1.3.2.2 มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ในรปูแบบ QR-Code (Quick Response Code) 
ระหว่างระบบซอฟต์แวร์การลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโมบาย (Mobile Signing) กับระบบเว็บแอปพลิเคชันอื่น ๆ 
สำหรับการลงทะเบียน (Enrollment) ส่วน Mobile Signing Application และการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital 
Signing) ด้วยส่วน Mobile Signing Application (ข้อ 6.1.3.2.3) ซึ่งจะสั่งการทำงานให้ส่วน Mobile Server (ข้อ 
6.1.3.2.1) เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบเว็บแอปพลิเคชันภายนอกอ่ืน ๆ ผ่าน Web Service API 

6.1.3.2.3 ส่วน Mobile Signing Application เป็นโมบายแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือ
ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บ Private Key ประเภท ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) ของ
บุคคลบนหน่วยจัดเก็บแบบ Secure Enclave หรือ Hardware Assisted Keystore และใช้สำหรับสร้างลายมือชื่อ
ดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐานข้อมูล OASIS PKCS โดยสามารถทำงานได้บนระบบ Android ไม่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 10 และ
ระบบ iOS ไม่ตำ่กว่าเวอร์ชั่น 13 

6.1.3.2.4 การยกเลิกการลงทะเบียนส่วน Mobile Signing Application สามารถสั่งงานได้จากระบบเว็บ
แอปพลิเคชันภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่งเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วน Mobile Server ผ่าน Web Service API 
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รูปภาพท่ี 107 โครงสร้างระบบซอฟต์แวร์การลงลายมือช่ือดิจิทัลผา่นโมบาย (Mobile Signing) ข้อ 6.1.3.2 

 

 

รูปภาพท่ี 108 ภาพหน้าจอของระบบในข้ันตอนการลงทะเบยีนอุปกรณ์เพื่อการลงลายมือช่ือดิจิทัลผ่านโมบาย (Mobile Signing) 

จะแสดง QR-Code เพื่อให้ผู้ใช้สแกนเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ ์
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รูปภาพท่ี 109 ภาพหน้าจอของระบบในข้ันตอนการยืนยันการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อการลงลายมือช่ือดิจิทัลผ่านโมบาย (Mobile 

Signing) โดยระบบจะแสดงรายการอุปกรณ์ที่ไดล้งทะเบียนเอาไว ้

 

รูปภาพท่ี 110 ภาพหน้าจอของระบบในข้ันตอนการลงนามเพื่ออนุุมัติเอกสารโครงการผ่านโมบาย (Mobile Signing) จะแสดง 

QR-Code เพื่อให้ผู้ใช้สแกนเพื่อลงนามอนุมัติโครงการ 
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รูปภาพท่ี 111 ภาพหน้าจอส่วนโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่นที่ในข้ันตอนการลงนาม

อนุมัติโครงการรผ่านโมบาย (Mobile Signing) 

ข้อ 6.1.4 ระบบบริหารจัดการไฟล์ (File Management) 

 คณะที่ปรึกษาฯ ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ MinIO เพื่อเป็นระบบบริหารจัดการไฟล์ของระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยซอฟต์แวร์ MinIO เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (opensource) ทำหน้าที่เป็น 
Object Storage Server ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) และเก็บ/บริหาร
จ ั ดการ ไฟล ์ ต ่ า งๆ  ได ้  ซ ึ ่ ง ผ ู ้ ด ู แลระบบสามารถ เข ้ าถ ึ ง ระบบบร ิหารจ ั ดการ ไฟล ์ ได ้ ท ี ่ เ ว ็ บ ไซต์  
https://repo.emenscr.in.th:9043/minio/login 

โดยเปรียบเทียบตามรายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา (ตามที่ระบุในเอกสารประกอบข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ 
4) ได้ดังนี ้
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รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว 

• เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรหัสเปิด 
(opensource) ตามที ่ระบุใน
เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค 
(ขอบเขตการดำเน ินงานข้อ 
6.2) 

• เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรหัสเปิด (opensource) ในบทที่ 4 
หัวข้อ 4.1 ซึ ่งคณะที ่ปร ึกษาฯ ได ้เล ือกใช ้ฐานข้อมูล 
MongoDB สำหรับจัดเก็บข้อมูลโครงการและข้อมูลความ
คืบหน้า เนื ่องจากเป็นฐานข้อมูลแบบรหัสเปิด ที ่จัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (document database) โดยเป็น
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล แ บ บ  NoSQL ท ี ่ ไ ม่ จ ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง ส ร ้ า ง
ความสัมพันธ์  (relation) ของตารางแบบ SQL ดั ้งเดิม 
จัดเก็บข้อมูลเป็น JSON (Javascript Object Notation) 
ซึ่งมีข้อดี คือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการขยายขนาด
ข้อมูลในอนาคต (Scalability) 

• มีเสถียรภาพ รองรับการใช้งาน
จำนวนมากได้ และระบบ
จัดเก็บข้อมูลถูกติดตั้งบน 
cloud infrastructure 

• มีเสถียรภาพ รองรับการใช้งานจำนวนมากได้ และระบบ
จัดเก็บข้อมูลถูกติดตั้งบน cloud infrastructure 

• สามารถจัดการสิทธิการเข้าถึง 
และเร ียกใช ้งานได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกใน
ก า ร ใ ช ้ ง า น  ( Access 
Management) 

• สามารถจัดการสิทธิการเข้าถึง และเรียกใช้งานได้อย่างมี
ประส ิทธ ิ ภ าพ และสะดวกในการ ใช ้ ง าน  ( Access 
Management) 

• มีระบบเก็บข้อมูลประวัติการใช้
งาน (Log) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
การเข ้าถ ึงเอกสาร และการ
ดำเนินงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

• มีระบบเกบ็ข้อมูลประวัติการใช้งาน (Log) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
การเข้าถึงเอกสาร และการดำเนินงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

• สามารถจำกัดเวลาในการ
เข้าถึงเอกสารได้ (Time-
Limited Access to Objects) 

• สามารถจำกัดเวลาในการเข้าถึงเอกสารได้ (Time-Limited 
Access to Objects) 
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รูปภาพท่ี 112 ไฟล์ที่ผู้ใช้งานระบบ eMENSCR ได้อัพโหลดไฟลผ์่านระบบส่งไฟล์เพื่อการติดตามและประเมินผล เช่น ไฟล์ข้อมูล

สถิติ สถานการณ์ จะปรากฏในหนา้บริหารจัดการไฟล์ (MinIO) ให้ผูดู้แลระบบสามารถเข้าถึงได ้

 

รูปภาพที ่113 หน้าเข้าสู่ระบบบริหารจัดการไฟล์ (MinIO) ของผู้ดูแลระบบ ผ่านทางเว็บไซต์ 

https://repo.emenscr.in.th:9043/minio/login 

 



  
ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ DRAFT FINAL REPORT 205 

 

 

รูปภาพท่ี 114 หน้าแสดงรายการไฟล์ที่ถูกนำเข้าสู่ระบบ 

 

รูปภาพท่ี 115 แสดงหน้าบริหารจดัการไฟล์ ในส่วนการดาวน์โหลดข้อมูล 
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รูปภาพที่ 116 หน้าเข้าสู่ระบบบริหารจัดไฟล์ เพ่ือกำหนดอายุของลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ 

ข้อ 6.1.5 ส่วนสำหรับออกรายงานรูปแบบอิสระท่ีทำงานบนโปรแกรม Tableau Server 
คณะที ่ปรึกษาฯ ได้ทำการติดตั ้งโปรแกรม Tableau Server จำนวน 10 Licenses และโปรแกรม 

Tableau Desktop จำนวน 1 License เพื่อรองรับการออกรายงานในรูปแบบอิสระ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://tableau.emenscr.in.th/ 

โดยเปรียบเทียบตามรายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา (ตามที่ระบุในเอกสารประกอบข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ 
5) ได้ดังนี ้
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รายการสิ่งส่งมอบตามสัญญา รายการสิ่งส่งมอบท่ีติดตั้งเรียบร้อยเเล้ว 

• Tableau Server เพ่ือแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง และกราฟ ที่ให้นักพัฒนา 
Dashboard สามารถนำเข้าข้อมูลได้
หลากหลาย format ได้แก่ ไฟล์ข้อความ 
ฐานข้อมูลแบบ relational และฐานข้อมูล
แบบ Big data ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ 
Linux และมี User Interface ในรูปแบบของ
หน้าเว็บ (web-based user interface) และ
สามารถบันทึกและแชร์ Dashboard ที่
พัฒนาขึ้น แก่ผู้ใช้งานท่านอ่ืนได้รองรับการใช้
งานระบบผ่าน Browser ที่หลากหลาย 
ได้แก่  

• Tableau Server เพ่ือแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง และกราฟ ที่ให้นักพัฒนา 
Dashboard สามารถนำเข้าข้อมูลได้
หลากหลาย format ได้แก่ ไฟล์ข้อความ 
ฐานข้อมูลแบบ relational และฐานข้อมูล
แบบ Big data ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ 
Linux และมี User Interface ในรูปแบบของ
หน้าเว็บ (web-based user interface) และ
สามารถบันทึกและแชร์ Dashboard ที่
พัฒนาขึ้น แก่ผู้ใช้งานท่านอ่ืนได้รองรับการใช้
งานระบบผ่าน Browser ทีห่ลากหลาย 
ได้แก่  

• Chrome on Windows, Mac, and 
Android 4.4 or later 

• Chrome on Windows, Mac, and 
Android 4.4 or later 

• Microsoft Edge & Internet Explorer 11 
on Windows 

• Microsoft Edge & Internet Explorer 11 
on Windows 

• Mozilla Firefox & Firefox ESR on 
Windows and Mac 

• Mozilla Firefox & Firefox ESR on 
Windows and Mac 

• Apple Safari on Mac and iOS 8.x or 
later 

• Apple Safari on Mac and iOS 8.x or 
later 
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รูปภาพท่ี 117 หน้าเข้าสู่โปรแกรม Tableau Server ของผู้ดูแลระบบ ผ่านทางเว็บไซต์ https://tableau.emenscr.in.th/ 

 

 

รูปภาพท่ี 118 ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Tableau Server ในการสร้างรายงานจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านต่างๆ จำแนกตามหน่วยงาน 
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รูปภาพท่ี 119 ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Tableau Server ในการสร้างรายงานจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏริูปประเทศ 

 

รูปภาพท่ี 120 ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Tableau Server ในการสร้างรายงานในรูปแบบอสิระตามที่ผู้ใช้ต้องการ จากภาพ

ด้านบนเป็นตัวอย่างการสร้าง Visualization ประเภท Treemap ทีแ่สดงจำนวนโครงการในระบบ eMENSCR จำแนกตาม

กระทรวงและกรม 
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6.2 จัดทำคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งาน  

 คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ eMENSCR ดังนี้ 
1. วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (end user) และผู้บริหารระดับสูง 
2. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (end user) และผู้บริหารระดับสูง 

ข้อ 6.2.1 วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (end user) และผู้บริหารระดับสูง 

 คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (end user) และผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/eMENSCRinfo โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

• ส่วนรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
• ส่วนรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• ส่วนสรุปจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ /  แผนการ

ปฏิรูปประเทศ 
• ส่วนรายงานจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนแต่ละระดับ 
• ส่วนแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามสถานะการอนุมัติโครงการ 
• ส่วนแสดงโครงการทั้งหมด ที่มีสถานะผ่านการอนุมัติแล้ว 
• ส่วนแสดงข้อมูลสถานะการรายงานความก้าวหน้า (M6) ของโครงการ 

 

ข้อ 6.2.2 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ bit.ly/eMENSCRinfo โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

• ส่วนแสดงโครงการทั้งหมด ในทุกสถานะ 
• ส่วนแสดงข้อมูลสถานะการรายงานความก้าวหน้า (M6) ของโครงการ 
• ส่วนบริหารจัดการข้อความประกาศ 
• ส่วนระบบบริหารจัดการไฟล์ (MinIO) 
• ส่วนเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ (eMENSCR Web Analytics) ด้วยซอฟต์แวร์ 

Matomo 
• ส่วนเพิ่ม/แกไ้ขข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา (m7) 
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ข้อ 6.2.3 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (end user) และผู้บริหารระดับสูง 

 คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (end user) และผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/eMENSCRinfo โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

• ส่วนรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
• ส่วนรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• ส่วนสรุปจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการ

ปฏิรูปประเทศ 
• ส่วนรายงานจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนแต่ละระดับ 
• ส่วนแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามสถานะการอนุมัติโครงการ 
• ส่วนแสดงโครงการทั้งหมด ที่มีสถานะผ่านการอนุมัติแล้ว 
• ส่วนแสดงข้อมูลสถานะการรายงานความก้าวหน้า (M6) ของโครงการ 

 

6.3 อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่เกิน 30 คน 

คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จำนวน 20 คน (รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามภาคผนวก ค) เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 
12.00 น. ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยหัวข้อการอบรม
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประกอบด้วย 

1. โครงสร้างของระบบ eMENSCR บรรยายโดยคุณรัฐภูมิ นิราศวรรณ 
2. เครื ่องมือว ิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ (eMENSCR Web Analytics) ด้วยซอฟต์แวร์ 

Matomo บรรยายโดยคุณชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ 
3. การจัดการต้นไม้ (tree) แผนระดับต่างๆ บรรยายโดยดร.อานนท์ แปลงประสพโชค 
4. ระบบอภิธานศัพท์ (Glossary) บรรยายโดยดร.อานนท์ แปลงประสพโชค 
5. ระบบเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา (m7) บรรยายโดยคุณ

ศรัณย์รักษ์ จันทร์ประดับ 
6. การจัดการข้อมูลหน้าสารบัญของระบบ eMENSCR บรรยายโดยคุณปริชญา บำรุงเสนา 
7. ระบบบริหารจัดการประกาศ บรรยายโดยคุณปริชญา บำรุงเสนา 
8. ระบบบริหารจัดการไฟล์ (MinIO) บรรยายโดยดร.นวพร สุรัสวดี 

 โดยเอกสารนำเสนอประกอบการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต ์ bit.ly/eMENSCRadmin 
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รูปภาพที่ 121 ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ดูแลระบบ eMENSCR วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 

ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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รูปภาพท่ี 122 โครงสร้างของระบบ eMENSCR บรรยายโดยคุณรัฐภูมิ นิราศวรรณ 

การบรรยายในช่วงแรก เรื่องโครงสร้างของระบบ eMENSCR บรรยายโดยคุณรัฐภูมิฯ ได้แนะนำโครงสร้างที่สำคัญ
ของระบบ eMENSCR 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ซอฟต์แวร์ Keycloak ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้ (User Management) ระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication) และทำ Single Sign-on ร่วมกับระบบ
อื่นๆ เช่น Open-D นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Keycloak ยังทำหน้าที่กำหนดสิทธิผู ้ใช้ (Authorization) ของระบบ 
eMENSCR อีกด้วย 

2. ซอฟต์แวร์ Camunda เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ทำหน้าที่บริหารจัดการสายงาน 
(Process Workflow Engine) เป็นซอฟต์แวร์ที่ยึดตามมาตรฐาน BPMN 2.0 ที่มาพร้อมกับ Camunda Modeler 
ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในการสร้างสายงานตามมาตรฐาน BPMN 

3. ฐานข้อมูล MongoDB สำหรับจัดเก็บข้อมูลโครงการและข้อมูลความคืบหน้าของระบบ eMENSCR 
เป็นฐานข้อมูลแบบรหัสเปิด (Open Source) ที่จัดเก็บข้อมลูในรูปแบบเอกสาร (document database) โดยเป็น
ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่ไม่จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ (relation) ของตารางแบบ SQL ดั้งเดิม จัดเก็บข้อมูล
เป็น JSON (Javascript Object Notation) ซึ่งมีข้อดี คือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่
มีขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการขยายขนาดข้อมูลในอนาคต (Scalability) 
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รูปภาพท่ี 123 เครื่องมือวิเคราะหข์้อมูลการใช้งานระบบ (eMENSCR Web Analytics) ด้วยซอฟต์แวร์ Matomo  

บรรยายโดยคุณชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ 

ในการบรรยายในช่วงที่ 2 คุณชัยภูมิฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ 
(eMENSCR Web Analytics) ด้วยซอฟต์แวร์ Matomo ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกับซอฟต์แวร์ Google 
Analytics สำหรับใช้ว ิเคราะห์ข้อมูลผู ้ใช้งานระบบ eMENSCR ซึ ่งซอฟต์แวร์ Matomo มีข้อดีที ่เหนือกว่า
ซอฟต์แวร์ Google Analytics คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานสามารถ host บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบเองได้ ทำให้ข้อมูลการใช้งานของระบบไม่ถูกส่ง/จัดเก็บโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ของบริษัท Google ดังเช่นซอฟต์แวร์ Google Analytics  

โดยคุณชัยภูมิฯ ได้บรรยายถึงคุณสมบัติหลักๆ ของซอฟต์แวร์ Matomo ดังนี้ 
• ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ เป็นระดับวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือเป็นช่วงเวลา 
• สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงกราฟข้อมูล เช่น รายวัน รายสัปดาห์ สามารถนำออกข้อมูล

ในรูปแบบตารางและรูปภาพได้ 
• สามารถเลือกตัวชี้วัด เช่น ผู้เข้าชม ผู้ใช้ เฉลี่ยระยะเวลาการเข้าชม จำนวนดาวน์โหลด มาแสดง 

และเปรียบเทียบกันได้ 
• แสดง Visits Log ที ่แสดงกิจกรรมของผู ้ใช้แต่ละรายบนระบบ eMENSCR เช่น การดูหน้า

โครงการทั้งหมด การดูรายละเอียดโครงการหนึ่งๆ 
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• แสดงรายละเอียดของผู้ใช้แต่ละราย เช่น ระบบปฏิบัติการ เบราวเซอร์ ความละเอียดจอภาพ 
ตำแหน่งของผู้ใช้ กิจกรรมที่ทำ 

• แสดงตำแหน่งที่อยู่ผู้ใช้บนแผนที่แบบ Real-time 
• แสดงข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้งานระบบ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รุ ่นของสมาร์ทโฟน ความ

ละเอียดของจอภาพ ยี่ห้อของอุปกรณ์ 
• แสดงข้อมูลซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ 
• แสดงรายชื่อหน้าเว็บไซต์ในระบบ eMENSCR ที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน ระยะเวลาเฉลี่ยบนแต่ละหนา้ 
• แสดงข้อมูลการใช้งาน แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้นำเข้าโครงการระดับกอง (reporter) ผู้อนุมัติ

โครงการ (approver) คณะกรรมการ (committee) 
• แสดงข้อมูลหน้าที่ผู้ใช้เข้ามาก่อนหน้าปัจจุบัน และหน้าที่ผู้ใช้เปิดดูถัดจากนั้น 
• แสดงแหล่งที่มาของผู้ใช้ว่าผู้ใช้เจอเว็บไซต์ eMENSCR จากแหล่งใด เช่น Search engine, จาก

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ 

 

รูปภาพท่ี 124 การจัดการต้นไม้ (tree) แผนระดับตา่งๆ บรรยายโดยดร.อานนท์ แปลงประสพโชค 

ในการบรรยายในช่วงที่ 3 ดร.อานนท์ฯ ได้บรรยายเรื่องการจัดการต้นไม้แผนระดับต่างๆ โดยได้เล่าถึง
กระบวนการว่า ในช่วงเริ่มต้นโครงการที่ทางกยป. ใช้เครื่องมือ yEd live ในการสร้างต้นไม้แผนต่างๆ ในรูปแบบ
ไฟล์ .graphml ต้นไม้ดังกล่าวจะถูกนำมาผ่านโปรแกรม parser ที่ได้รับการพัฒนาโดยดร.อานนท์ฯ เพ่ือสร้างรหัส
ประจำโหนด (EID: eMENSCR ID) สำหรับการระบุเอกลักษณ์ (identity) ของแต่ละโหนด และแปลงต้นไม้แผน
จากรูปแบบไฟล์ .graphml ให้เป็นไฟล์ในรูปแบบ JSON เพ่ือใช้ในการแสดงผลบนระบบ eMENSCR ต่อไป 

ซึ่งกระบวนการพัฒนาโปรแกรม parser ดังกล่าวมีความท้าทายด้วยหลายปัจจัย เช่น 
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• รูปแบบความต้องการในการใช้งานต้นไม้ในแต่ละส่วนของระบบ eMENSCR มีความแตกต่างกัน เช่น บาง
หน้าของระบบไม่ต้องการให้แสดงตัวชี้วัด ในขณะที่บางหน้าต้องการให้แสดงตัวชี้วัด 

• การแก้ไขไฟล์ .graphml ซึ่งส่งผลทำให้รหัสประจำโหนดเปลี่ยนไป ทำให้ต้องพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ใน
การ map ระหว่างรหัสเก่า และ รหัสใหม่ และทุกครั้งที่มีการสร้างต้นไม้ใหม่ จะต้องมีการแปะรหัส EID 
กลับเข้าไปในต้นไม้ด้วย เพ่ือใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง (track)  

• โปรแกรม yEd live มีการปรับปรุง version ซึ่งอาจจะส่งผลให้รูปแบบของไฟล์ .graphml เปลี่ยนไป ทำ
ให้มีปัญหาไม่สามารถ parse ไปเป็น JSON ด้วยโปรแกรมเดิมได้ 

 อย่างไรก็ดี ในการสร้างรหัสประจำโหนดของต้นไม้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องทำ
กระบวนการดังที่กล่าวมาข้างต้น (ไม่ต้องสร้าง graphml) เนื่องจากต้นไม้มีขนาดไม่ลึก และมีโครงสร้างการวาง
โหนดที่ชัดเจน 

 

รูปภาพท่ี 125 ระบบเพิ่ม/แก้ไขขอ้มูลโครงสร้างหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา (m7)  

บรรยายโดยคุณศรณัย์รักษ์ จันทรป์ระดับ 

ในการบรรยายในช่วงที่ 4 คุณศรัณย์รักษ์ฯ ได้สอนการใช้งานระบบเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
ตามสายการบังคับบัญชา (m7) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

• สามารถเพ่ิม/แก้ไขข้อมูล m7 ของผู้ใช้งานระดับกองได้ 
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• ในกรณีที่เป็นการแก้ไขสายบังคับบัญชา และมีโครงการที่มีสถานะ “รออนุมัติ” ค้างอยู่ตามสาย
บังคับบัญชาเดิม ระบบสามารถส่งกลับโครงการ ( reject) ที่มีสถานะ “รออนุมัติ” ดังกล่าว
กลับไปยังผู้ใช้ระดับกองเพ่ือกด “ส่งโครงการ” อีกครั้ง ไปยังสายบังคับบัญชาที่ถูกต้อง 

• ผู้ดูแลระบบสามารถกรอกสาเหตุของการส่งกลับโครงการ (reject) กลับไปยังผู้ใช้ระดับกองได้ 
โดยระบบจะแสดงข้อความของผู้ดูแลระบบดังกล่าวไว้ที่ประวัติโครงการของผู้ใช้ระดับกอง 

 

รูปภาพท่ี 126 การจัดการข้อมลูหน้าสารบญัของระบบ eMENSCR บรรยายโดยคุณปริชญา บำรุงเสนา 

ในการบรรยายในช่วงที่ 5 คุณปริชญาฯ ได้สอนการปรับแก้ไฟล์ JSON ที่ใช้ควบคุมการแสดงผลของหน้า
สารบัญ (JSON Configuration File) ของระบบ eMENSCR ทั้งนี้หน้าสารบัญจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

1. ข้อมูลแผนทุกระดับท่ีใช้งานบนระบบ eMENSCR 
2. หน้าที่เปิดสาธารณะ 
3. โครงการปกติ 
4. โครงการภายใต้พ.ร.ก.เงินกูฯ้ 
5. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
6. สำหรับผู้ดูแลระบบ 

 โดยหมวดหมู่ในข้อ 3, 4 และ 6 เป็นหมวดหมู่ที่จะถูกซ่อนกรอบและกล่องภายใต้กรอบทั้งหมด ตามสิทธิ
การเข้าถึง เช่น ถ้าผู้ใช้งานมีสิทธิผู้ดูแลระบบ จะสามารถเห็นกรอบและกล่องภายใต้กรอบทั้งหมดภายใต้หมวดหมู่ 
6. สำหรับผู้ดูแลระบบ แต่ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิผู้ดูแลระบบ จะไม่เห็นหมวดหมู่ดังกล่าวทั้งหมด 
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ซึ ่งการปรับแก้การแสดงผลของหน้าสารบัญ ผู ้ใช้สามารถปรับแก้รายละเอียดดังนี ้ ได้จาก JSON 
Configuration File 

• หัวข้อของการแสดงผลแต่ละกล่อง 
• รายละเอียดของแต่ละกล่อง 
• ลิงก์ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ 
• สิทธิการเข้าถึงพิเศษ เช่น ต้องมีสิทธิกองนโยบายและแผนเท่านั้น ต้องมีสิทธิผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
• ชื่อที่ปรากฏบนปุ่ม 
• Path ของรูปภาพที่ให้แสดงผลบนกล่อง 
• ตำแหน่งการวางรูปภาพตัวอย่าง (Preview Image) ที่ให้แสดงบนแต่ละกล่องของหน้าสารบัญ 

เช่น ให้รูปภาพตัวอย่างแสดงด้านบนหรือตรงกลางของภาพ 

 

รูปภาพท่ี 127 ระบบบริหารจัดการข้อความประกาศ บรรยายโดยคณุปริชญา บำรุงเสนา 

นอกจากนี้ คุณปริชญาฯ ยังได้สอนการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อความประกาศ ซึ่งผู ้ดูแลระบบ
สามารถสร้างและแก้ไขข้อความประกาศได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

• สามารถปรับเปลี่ยนข้อความประกาศ 
• สามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อความประกาศ ได้แก่ การปรับขนาดตัวอักษร การปรับสีตัวอักษร 

การแทรกลิงก์ การแทรกตาราง การแทรกรูปภาพ 
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• สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ข้อความประกาศแสดง เมื่อผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวล็อกอิน 
(Login) เข้ามาใช้งานระบบ ได้แก่ กลุ ่มผู ้กรอกโครงการ กลุ ่มผู ้อนุมัติโครงการ และกลุ่ม
คณะกรรมการ โดยสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่มสำหรับแต่ละข้อความประกาศ 

• สามารถเลือกช่วงเวลา (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดประกาศ) ที่ต้องการให้แสดงประกาศ 
• สามารถเปิด/ปิด (enable/disable) ประกาศผ่านปุ่มเปิด/ปิดมุมบนขวา 

ข้อความประกาศจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายล็อกอิน (Login) เข้ามาใช้งานระบบ ในกรณีที ่มี
ประกาศมากกว่า 1 ประกาศถูกตั้งค่าให้แสดงผลในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ใช้สามารถกดลูกศรซ้าย-ขวา < > เพ่ือเลื่อน
ดูประกาศอ่ืนๆ ได ้

ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อความประกาศท่ีสร้างไว้ได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
• แสดงตัวอย่างประกาศ 
• แก้ไขประกาศ โดยสามารถปรับเปลี่ยนข้อความ รูปแบบของข้อความประกาศ ช่วงเวลาของ

ประกาศ และกลุ่มเป้าหมาย 
• ลบประกาศ 
• เปิด/ปิด (enable/disable) ประกาศผ่านปุ่มเปิด/ปิด 

โดยในหน้าจอส่วนบริหารจัดการข้อความประกาศนี้ ด้านขวาจะแสดงปฏิทินแสดงหัวข้อประกาศที่ถูก
เปิด/ปิดในแต่ละช่วงเวลา และแสดงรายการหัวข้อประกาศประจำวัน 

 

รูปภาพท่ี 128 ระบบบริหารจัดการไฟล์ (MinIO) บรรยายโดยดร.นวพร สุรสัวด ี
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ในการบรรยายในช่วงสุดท้าย ดร.นวพรฯ ได้สอนการใช้งานระบบบริหารจัดการไฟล์ (MinIO) ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (opensource) ทำหน้าที่เป็น Object Storage Server ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลแบบที่ไม่มี
โครงสร้าง (unstructured data) และเก็บ/บริหารจัดการไฟล์ต่างๆ ได้ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงระบบบริหาร
จัดการไฟล์ได้ที่เว็บไซต ์https://repo.emenscr.in.th:9043/minio/login  

ทั้งนี้ไฟล์ที่ผู้ใช้งานระบบ eMENSCR ได้อัพโหลดไฟล์ผ่านระบบส่งไฟล์เพื่อการติดตามและประเมินผล 
เช่น ไฟล์ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ จะปรากฏในหน้าบริหารจัดการไฟล์ (MinIO) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงได้ ซึ่ง
ซอฟต์แวร์ MinIO ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 

• หน้าแสดงรายการไฟล์ที่ถูกนำเข้าสู่ระบบ 
• หน้าบริหารจัดการไฟล์ ในส่วนการดาวน์โหลดข้อมูล 
• หน้ากำหนดอายุของลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ และเพื่อการส่งต่อ (share) ไฟล์ที่ถูกอัปโหลด

เข้ามาในระบบ 

 

รูปภาพท่ี 129 ภาพถ่ายรวมของผูบ้รรยายและผู้เข้ารับการอบรมผู้ดแูลระบบ eMENSCR วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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6.4 อบรมผู้ใช้งานระบบขั้นสูง จำนวน 120 คน 

คณะที่ปรึกษาฯ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับกองยุทธศาสตรช์าติ
และการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการอบรมผู้ใช้งานระบบขั้นสูง
ในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย ไปเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR เพ่ือการวิเคราะห์เชิง
นโยบายจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักปลัดกระทรวงการคลัง สำนักปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมตรี ฯลฯ 
จำนวน 129 คน (รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามภาคผนวก ง)  ในงานประกอบด้วย 3 การบรรยาย และ 1 Workshop 
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการจากระบบ eMENSCR  

สำหรับการบรรยายในส่วนแรก ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมบรรยายในหัวข้อ "ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ" ดังนี้ 

eMENSCR เป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ นำไปสู่จุดมุ่งหมายการบรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการลดอุปสรรค ข้อจำกัด และกับดักเดิมของภาครัฐที่เราต่างคน
ต่างทำงาน แต่ครั้งนี้เราหวังให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน และนี่คือวัตถุประสงค์หลักของระบบ eMENSCR ที่
จะทำให้เราสามารถติดตามการทำงาน ประเมินผล และร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ โดยตอบโจทย์
การจัดทำนโยบายสาธารณะทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการการจัดทำโครงการ ขั้นตอนการติดตามผล สู่ผลลัพธ์
ระยะยาว 
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รูปภาพท่ี 130 ดร.วันฉัตรฯ กล่าวเปิดงาน และบรรยายแนวคิดของระบบ eMENSCR ในมุมมองของนักนโยบาย 

 

รูปภาพท่ี 131 ข้อความสั้น สรุปแนวคิดของระบบ eMENSCR ในมมุมองของนักนโยบาย โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ 

ในการบรรยายส่วนที่สอง ดร.นวพร สุรัสวดี นักวิจัยทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(SAI) เนคเทค-สวทช. กับการบรรยายในหัวข้อ "ปัจจุบันของ eMENSCR กับการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
วิเคราะห์เชิงนโยบาย" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาพรวมของระบบ eMENSCR และ 7 เครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายทั้งระดับประเทศ หน่วยงาน และโครงการ 
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รูปภาพท่ี 132 ภาพบรรยากาศ ระหว่างบรรยายโดย ดร.นวพร สุรสัวด ี

  

 

รูปภาพท่ี 133 สถานะของระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในปัจจุบนั 
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รูปภาพท่ี 134 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงนโยบายในระบบ eMENSCR ปัจจุบัน 

ทั้ง 7 เครื่องมือ โดยแต่ละเครื่องมอืมุ่งเน้นการตอบโจทย์ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน  

ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับโครงการ 

 

รูปภาพท่ี 135 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ จากข้อมลูรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยโปรแกรม Excel PivotTable 
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รูปภาพท่ี 136 ข้อความสั้นสนับสนุนการนำข้อมูลโครงการทีเ่ปิดสาธารณะไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ  

โดย ดร.นวพร สรุัสวด ี

  

ทั้งนี้ ดร.นวพร ได้ฝากระบบ และเครื่องมือ ให้นักนโยบายทั้งหลายได้นำไปใช้ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ดู
ความซ้ำซ้อน ดูช่องว่าง เพ่ือให้การดำเนินการของหน่วยงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
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ในการบรรยายช่วงที่ 3 โดย ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัยทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค-สวทช. กล่าวถึงทิศทางของระบบ eMENSCR ในอนาคต ในหัวข้อ “มองไปข้างหน้า 
กับ eMENSCR แพลตฟอร์มข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล” 

 

รูปภาพท่ี 137 ภาพบรรยากาศ ระหว่างบรรยายโดย ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค 

โดยทิศทางในอนาคตประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
(1) การบูรณาการข้อมูลโครงการภาครัฐให้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ ตั้งแต่ร่าง

โครงการ การของบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมข้อมูลสถานะการณ์ และตัวชี้วัด และข้อมูล
ประกอบผลการดำเนินงานของโครงการ   

(2) การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งต่อไประบบจะมีส่วนอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสามารถเผยแพร่ข้อมูล
โครงการ ข้อมูลสถานะการณ์ และตัวชี้วัดได้  

(3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนของ
โครงการ จากเนื้อหาในเอกสารโครงการได้ 
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รูปภาพท่ี 138 ภาพรวมของการบรูณาการข้อมูล เพื่อการติดตามประเมินแบบเบ็ดเสร็จในระบบเดียว 

 

 

รูปภาพท่ี 139 ตัวอย่างหน้าจอและโครงสร้างของแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิด (Open Data)  

ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถข้ึนทะเบยีน จัดการ และเผยแพร่ข้อมลูได้ง่าย 
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รูปภาพท่ี 140 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์ความคลา้ยของเอกสาร  

จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังพัฒนา 

และการอบรมในส่วนสุดท้าย เป็นการทำ workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจาก eMENSCR โดยคุณกันต์ 
นาคอนันต์พิศาล และคณะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย workshop เป็นการนำ
ข้อมูลโครงการออกจากระบบ eMENSCR และใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ 
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รูปภาพท่ี 141 ภาพบรรยากาศการทำ workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจาก eMENSCR โดยคณุกันต์ นาคอนันต์พิศาล และคณะ 
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รูปภาพท่ี 142 ภาพถ่ายรวมของผูบ้รรยายและผู้เข้ารับการอบรมผู้ใช้งานระบบข้ันสูงในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผล

แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อการวิเคราะหเ์ชิงนโยบาย วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก  
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ  
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ภาคผนวก ข  
รายงานสรุปสถิติโครงการประจำไตรมาส  

ที่นำส่งหัวหน้าส่วนราชการ (ระดับกระทรวง) ที่มีหนังสือนำประทับตราครุฑ  
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ภาคผนวก ค  
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(EMENSCR) 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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การอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง 

1 นางสาวสไบนาง เทพรัตน ์ สศช. พนง.บท. 3 
2 นายอคิราห์ มีทรัพย ์ สศช. พนง.บท. 3 
3 นางสาววรรณิยา เอมะศิร ิ สศช. นวค.ชพ. 
4 นางสาวอังวรา  สศช. พนง.บท. 3 
5 นางสาวปัญพร ประสงคส์ำเร็จ สศช. พนง.บท. 3 
6 นายกันต์ นาคอนันต์พิศาล สศช. นวค.ปก. 
7 นางสาวกรวรรณ คำกระต ุ สศช. นวค.ปก. 
8 นางสาวณัฐชพร พรหมคำ สศช. นวค.ปก. 
9 นายกิตติศักดิ์  สศช. นวค.ชพ. 
10 นายมีคุณ หอมสุข สศช. พนง.บท. 3 
11 นายปัญญาวุธ นกงาม สศช. พนง.บริหารงานท่ัวไป 3 
12 นายบุญเกดิ วงษ์บุญงาม สศช. นงค.ชก. 
13 นางสาวกมลชนก รักษาวงศ ์ สศช. พนง.บริหารงานท่ัวไป 3 
14 นางสาววรัญญา พึ่งสุข สศช. พนง.บริหารงานท่ัวไป 3 
15 นางสาวภาสินี ศรีสมบูรณ ์ สศช. นวค.ปก. 
16 นางสาววาดฝัน  สศช. นวค.ปก. 
17 นางสาวจิรารัตน์ มีชนะ สศช. พนง.บริหารงานท่ัวไป 3 
18 นางสาวปัญจพร นามไพโรจน ์ สศช. นงค.ชก. 
19 นายจักรพันธ์ ชัยสิทธ์ิ สศช. นงค.ชก. 
20 นางสาวดิารตัน์ รัตนพงษ ์ สศช. พนง.บริหารงานท่ัวไป 3 
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ใบลงช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒน์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จำนวน 20 คน 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ EMENSCR เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบาย  

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
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การอบรมการใช้งานระบบ eMENSCR เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 

1 นางสาวณัฐชพร พรหมคำ กยป. 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

Natchaphorn@nesdc.go.
th 

2 นางสาวกษมา กิติสุนทร กรมประชาสัมพันธ ์
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

  

3 นางสาวเกษศิรินทร์ อภริัตนวงศ ์ กรมประชาสัมพันธ ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ
การพิเศษ 

prd.plan62@gmail.com 

4 พ.ท.ณัทธร ศุภมาตย ์ กระทรวงกลาโหม หน.นโยบายและแผน spdmod@mod.go.th 
5 พ.อ.จารุวัตร สิรสิังกาส กระทรวงกลาโหม ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห. spdmod@mod.go.th 

6 นางสาวชนม์วิพัฒน์ จ่างตระกลู กระทรวงการต่างประเทศ 
นักการทูตชำนาญการ (ที่
ปรึกษา) 

ch.changtrakul@mfa.mai
l.go.th 

7 นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม กระทรวงการต่างประเทศ นักการทูตปฏิบตัิการ 
wi.tiengtham@mfa.mail.
go.th 

8 นางสาวยุพา นาคา กระทรวงพาณิชย ์
นักวิชาการพาณิชย์
ชำนาญการพิเศษ 

sp.policy@gmail.com 

9 นายอำพล วิบูลย์ศริิกุล กระทรวงพาณิชย ์
นักวิชาการพาณิชย์
ชำนาญการ 

sp.policy@gmail.com 

10 นางปาณิศา กวนพฤกษ ์ กระทรวงแรงงาน 
นักวิชาการแรงงาน
ชำนาญการ 

pani_k175@hotmail.com 

11 นายศาสนะ รัตนบำรุง กระทรวงแรงงาน 
พนักงานวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

mol.pyp@gmail.com 

12 นายสุเชาว์ ชยมชัย กระทรวงวัฒนธรรม 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

pypculture@hotmail.co
m 

13 นางสาวพรรณราย ธีระวณิชย ์
กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

pannarai.th@mots.go.th 

14 นางสาวประภัสสร ค้าคุม้ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สศช. 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

Prapatsorn@nesdc.go.th 

15 นางนีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง กสท. สศช. นวค.ชก. neeranut@nesdc.go.th 

16 นางสาวนิโสรยา แวหะย ี
ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

nisoraya-
waehayee@hotmail.com 
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การอบรมการใช้งานระบบ eMENSCR เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 

17 นางสาวมาสนะ ดอน ิ
ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

พนักงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

nisoraya-
waehayee@hotmail.com 

18 นางสาวนลินทิพย์ นิติพรธรรม สถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าท่ีทั่วไป narintip.ni@kpi.ac.th 

19 นางสาวมณรีัตน ์ศริิโชต ิ สถาบันพระปกเกล้า 
พนักงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญ
การ 

maneerat@kpi.ac.th 

20 นางสาวมณรีัตน์ ศริิโชต ิ สถาบันพระปกเกล้า 
พนักงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญ
การ 

maneerat@kpi.ac.th 

21 นายอดิศร เหลาแตว 
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตร ี

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

adisorn.l@opm.go.th  

22 นายจักรกฤษ์ พวงวัดโพธิ์ สภากาชาดไทย 
จนท. วิเคราะห์นโยบาย 
4 

  

23 นางสาวสงวนลักษณ์ แซ่เง่า สศช 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

Sanguanlak@nesdc.go.th 

24 นายจิรศักดิ์ กิ่งจันทร ์ สศช พนักงานบริหารทั่วไป 3 jirasak@nesdc.go.th 
25 นายภีศเดช พุกจินดา สศช นวค.ปก. pesadate@nesdc.go.th 
26 นายกฤตนัย บุญราช สศช. นวค.ปก. Krittanai@nesdc.go.th 
27 นายกันต ์นาคอนันต์พิศาล สศช. นวค.ปก. kan.n@nesdc.go.th 

28 นางสาวธิดารตัน์ รัตนพงษ ์ สศช. 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
3 

Tidarat@nesdc.go.th 

29 นางสาวสไบนาง เทพรัตน ์ สศช. พนง.บท.3 sabainang@nesdc.go.th 
30 นางสาวเอมอร พฤกษ์สรุิยา สศช. นวค.ชก. Aim-on@nesdc.go.th 
31 นายกัญจน์ แสงจันทร ์ สศช. นวค.ชก. kan@nesdc.go.th 

32 
นายมีคุณ อนันต์ตระการ หอม
สุข 

สศช. 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
3 

meekoon@nesdc.go.th 

33 นายอคิราห์ มีทรัพย ์ สศช. ลูกจ้างโครงการ akira@nesdc.go.th 
34 นางสาวศนิศา แก้วมาลัย สศช.   Sanisa@nesdc.go.th 

35 นางสาวพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย สศช. (กปผ.) นวค.ปก. 
pimnapassara@nesdc.go
.th 
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การอบรมการใช้งานระบบ eMENSCR เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 
36 นางนิสวันต์ พิชญ์ดำรง สศช. (กปผ.) นวค.ชพ. nisawan@nesdc.go.th 

37 นายฉัตรวิชช์ ภัทรศลิสุนทร สศช. (กพข.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

chatravich@nesdc.go.th 

38 นางสาวปฐมาวดี บรรจุทรัพย ์ สศช. (ศปท.) นวค.ปก. 
Patamawadee@nesdc.go
.th 

39 นางสาวกนกวรรณ อุตเมืองเพีย สำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ นักการข่าวชำนาญการ plannia@nia.go.th 
40 นางสาวอรุณ โชคด ี สำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ นักการข่าวชำนาญการ plannia@nia.go.th 

41 
นางสาวปาริชาต วิจารณ์วรรณ
ลักษณ ์

สำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 

parixhar.vi@nia.go.th 

42 นางสาวสุทิษา รังคเสน ี สำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ
นักการข่าวชำนาญการ
พิเศษ 

Suthisa.ru@nia.go.th 

43 นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ ์ สำนักงาน ก.พ. 
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

pemika_ruk@hotmail.co
m 

44 นางสาวโสรญา ขาวสว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. 
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ 

soraya.k@opdc.go.th 

45 นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ สำนักงาน ก.พ.ร. 
นักพัฒนาระบบราชการ
ชำนาญพิเศษ 

apichat@opdc.go.th 

46 นายนพปฏล มกลุกาญจน ์ สำนักงาน กปร. 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 

nopphapadol.m@rdpb.g
o.th 

47 นางสาววิภารตัน์ โอฬาวนิช สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห ์   

48 นายณัฐศักดิ์ ศรีญาณลักษณ ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

nattasak_sri@nacc.go.th 

49 นางสาวสุนันทินี ระย้า สำนักงาน ป.ป.ท. 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

evapacc@gmail.com 

50 นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง สำนักงาน ป.ป.ท. 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

evapacc@gmail.com 

51 นายกรณ์ คล่องผจญกิจ 
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

นักวิชาการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบตัิการ 

big40161@hotmail.com 

52 นายบัณฑติย์ สุวัฑฒนะ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

พนักงานการเลือกตั้ง 
ชำนาญการ 

ect7908@gmail.com 
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การอบรมการใช้งานระบบ eMENSCR เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 

53 นางสาวนิศารตัน์ เขียนนิล 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

พนักงานส่งเสรมิการ
ลงทุน 

nisarat@boi.go.th 

54 นางบวรรัตน์ ศุกระกาญจน ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพเิศษ 

kawkhokai@gmail.com 

55 นางสาวศรีวรรณ จันทร์เช้ือ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

เศรษฐกรชำนาญการ bp.onwr@gmail.com 

56 
พันตำรวจตรี จรญัญู เครือแวง
มนต ์

สำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ2 
กองบังคับการอำนวยการ 

planict2@gmail.com 

57 นางสาวอสิธารา แสนภักด ี สำนักงานป.ย.ป. นักจัดการงานท่ัวไป asithara2539@gmail.com 

58 นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต ์
สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

mofplan@mof.go.th 

59 นางสาวชนาภา ติยะรัตนกรู 
สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพเิศษ 

strategy@mof.go.th 

60 นางสาวณนันท ์สินธุศริ ิ
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

motsreform@gmail.com 

61 นายเก่ง แกล้วกล้า 
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

motsreform@gmail.com 

62 นายบุญสรรค์ ประเสริฐกลุชัย 
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

motsreform@gmail.com 

63 
นางสาวจิณหจ์ุฑา เลิศมณีทวี
ทรัพย ์

สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

eva.spd@m-society.go.th 

64 นางสาวสุรยี์พร หัฏฐคณุ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

  

65 นางสาวภณติา เกื้อกูลวงศ ์
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

panita.k@mhesi.go.th 
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วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

66 นางสาวภัสสร สวาทะสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

patsorn@mhesi.go.th 

67 นางสาวธาราธร เสมยีนรัมย ์
สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

tharathon.s@mdes.go.th 

68 นางสาวประไพศรี สายสบื 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

prapaisri.saisueb@gmail.
com 

69 นางสาวภารว ีสืบสำราญ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

tg.2606@hotmail.com 

70 นางสาวศรณัยา นวมด ี
สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

sarunya.nd@gmail.com 

71 นางสาวลลิตวดี พุ่มบญุฏทธ์ิ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

lalitvadeepu@energy.go.
th 

72 นางสาวนวารา นาคเวก 
สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ 

navara124@gmail.com 

73 นายวรวุทธิ ์การสุวรรณ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

policy.moj@moj.go.th 

74 นายเศรษฐวุฒิ เพชรสง 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

นักวิเคราะห์นโบายและ
แผนชำนาญการ 

policy.moj@moj.go.th 

75 นางสาวประไพศรี คงสินรัตนชัย 
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

Prapaisri19@gmail.com 

76 นายเกียรติศักดิ์ หงษค์ำ 
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตร ี

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

tomkhk@hotmail.com 
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ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 

77 
นางสาวนารีรตัน์ เอี่ยมตั้ง
พาณิชย ์

สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

nareerat@amlo.go.th 

78 นางสาวอัญรตัน์ เสียมไหม 
สำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

aunyarat.siammai@gmail
.com 

79 นายราชศักดิ์ งามเนตร 
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

planonab@gmail.com 

80 นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง 
สำนักงานราชบัณฑิตย
สภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

S.sirinthip10@gmail.com 

81 นางสาวทัศนวรรณ พัฒน์คุ้ม 
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพเิศษ 

topic_top@hotmail.com 

82 นางสาวภัทราพร มูณ ี
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

moonee.koy@gmail.com 

83 นางสาวลักษณ์นรี ไชยเดช 
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

วิทยากรชำนาญการ nita.chaidet@gmail.com 

84 นางสาวนฤมล สุยะราช 
สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

naruemol.mns@gmail.co
m 

85 
นางสาวภคศมน มูลศา
สตรสาทร 

สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

paksamon.pj@gmail.com 

86 นางสาวพิชญา ไหมบญุแก้ว 
สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

pitchaya.mbkw@gmail.c
om 

87 นางสาววรรณิยา เอมะศิร ิ
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมค
แห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพเิศษ 

vanniya@nesdc.go.th 

88 นางสาวจรีย์วิชญา เทิดธรรมธร 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

นวค.ชก. 
jareevichaya@nesdc.go.t
h 

89 นางกุลตรี กิจจารุวงษ์ 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

นวค. ชก. kullatree@nesdc.go.th 
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ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 

90 นางสาวธมกร วงศาสัก สำนักงานอัยการสุงสุด 
นักวิเคราะห์นดยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

Thamakorn_w@hotmail.
co.th 

91 นางสาวปิยะนุช บุญเย็น สำนักงานอัยการสุงสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

msboonyen@gmail.com 

92 นายพิเชษฐ พลสา สำนักงานอัยการสุงสุด 
นักวิเคราะห์นโยบาย
เเละเเผนชำนาญการ 

phichet.p@ago.go.th 

93 นางสาวกิ่งกมล แน่นวงษ ์
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

kingkamol.nwg@thaigov.
go.th 

94 นางสาวชญาณินก ์แสงวงศ์ 
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

chayavin.s.go.th 

95 นางสาวอังวรา สว่างวงศ์ สศช. พนักงานบริหารทั่วไป 3   

96 นางสาวจุฑามาศ อุ่นปุณทริก 
สำนักงานราชบัณฑิตย
สภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

ging-un@yahoo.com 

97 นายจักรพันธ์ ชัยสิทธ์ิ สศช. นวค.ชก.   
98 นายปัญญาวสุ นางาม สศช. พนักงานบริหารทั่วไป 3   
99 นายเจษฎา มีทรัพย ์ สศช. พนักงานบริหารทั่วไป 3 Jessada.m@nesdc.go.th 

100 นางสาลิน ี เผือกทอง 
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

salinee.ph@ocs.go.th 

101 นายเกียรติคณุ  จริกาลกสม 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

นวก.ปก. Kaertikun.j@mdes.go.th 

102 นายนิรันดร์  จันทร์ศร ี
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

สนุนการจดัการ NSR@MDES.GO.TH 

103 นางสาวชลธิชา  มากบุญ สนพ. เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
chonticha.mah@eppo. 
go.th 

104 ดร.พรดิศักดิ์  โคตรวงษ ์ สภากาชาดไทย     

105 
นางสาวปัญจพร  ประสงค์
สำเรจ็ 

สศช. 
พนักงานบริหานงาน
ทั่วไป 

  

106 
นางสาวปัณยาภา  เนียมประ 
เสริฐ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

นวก.ชก. 
plan@opsmoac.go.th 



  
ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ DRAFT FINAL REPORT 272 
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ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 

107 นางสาวภภสัสร  นาเอี่ยม 
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ plan@opsmoac.go.th 

108 นายกรภัทร  ศรีสุพิงค์  กฟผ. 
หัวหน้ากองแผนวิสาหกิจ
ฯ Kornphat.s@egat.co.th 

109 นายมนัสว ี ปัญญาภัช กฟผ. วิศวกร 59763@egat.co.th 

110 นายธชะนัน  วงศ์ปัน สคบ. 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ w_tcn@hotmail.com 

111 นางศุภพลี  สิมะโรจน ์ สนพ. 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

suppajee.sim@eppo.go.t
h 

112 พ.ต.ปิยะพงษ ์ ญาติประทุม สพร.กท ประจำแผนกฯ 
wanzongai@hotmail.co
m 

113 นางสาวณธิดา  กสิวรเศรษฐ ก.พ. นักทรัพยากรบุคคล nathida.k@ocsc.go.th 
114 น.อ.นิรันดร  ชาติครบุร ี กอ.รมน. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ppm.opss@isoo.go.th 
115 นางสาวกฤติกา  ดวงแก้ว กรมธุรกิจพลังงาน นวค.ชำนาญการพิเศษ krittiga@doeb.go.th 
116 นางสาวพิมลรัตน ์ ชองชัย กรมธุรกิจพลังงาน นวค.ชก. Pimonrat@doeb.go.th 

117 นายศุภชัย  เพียรพิปราชัน 
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี

นวค. SUPACHAI.P@SOC.go.th 

118 นายวันเฉลิม  น้อยเลี้ยง สปอ.อก. นวค.ปก.   
119 นายพงศ์พันธ ์ วิภา สป.พณ. นว.พณ.ชก.   

120 นางพิมพา  สุทินศักดิ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

นวก.ชก. pimpask@gmail.com 

121 นางสาวอุไร  นัยพรม 
สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

นวก.ชก.   
Urai.naiprom@gmail.co
m 

122 
นางสาวภัสวรรณ  โพธิ์เผื่อน
น้อย 

สศช. นวค.ปก. passawan@nesdc.go.th 

123 นายสบันชัย  เกลีย้งสุข 
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ggg.tew@gmail.com 

124 นายศน ิ อรัณยะพันธ์ุ สำนกังบประมาณ นักวิเคราะห์ งปม.ชก sani.a@bb.go.th 
125 นางสาวรังษิยา  สุนทรภักด ี สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ rungsiya.s@bb.go.th 
126 นายชานนท์  สีลานุวัฒน์กุล สศช. นวค.ชก. chanon@nesdc.go.th 
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ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล 
127 นางสาวพัชรา  ผ่องใส สป.มท. นวค.ชก. pler26@hotmail.com 
128 นายธนภูมิ  ใบทอง สป.มท. นวค. MOipPb62@gmail.com 
129 นายมานพ  เล็กอุทัย พพ. นวค.ปก. monop_l@dede.gu.th 
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ใบลงช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ eMENSCR เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

จำนวน 129 คน 


