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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

คู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3

และการเสนอแผนระดับที ่3
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี

คู่มือการจัดท า
แผนระดับที่ 3

มีนาคม 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
PLN010365
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“หน่วยงานของรัฐ” ได้แก่ หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่า
จะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการหรือไม่น้อยไปกว่าที่ระบุไวต้ามนัยของ
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… รวมถึง
หลักการของกระบวนการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์และการ
น าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจ สามารถแปลงยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศได้อย่างบูรณาการ
และเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี

คู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3 

1

2

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับหนว่ยงานของรัฐเกี่ยวกับแผน 3 ระดับ และการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏบิตั ิ
โดยมีแผนระดับที่ 3 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
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ประเด็นน าเสนอ

1. หลักการของแผน 3 ระดับ

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

3. แผนปฏิบัติราชการรายปี

4. แผนปฏิบัติการด้าน…

5. วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ 
eMENSCR

6. วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ
ด้าน… ในระบบ eMENSCR
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ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดับเท่านั้น 
ตามที่ก าหนดไว้โดยมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2560* โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ
ที่ 2 ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติทีช่ัดเจนผ่านการด าเนินการ
ของทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ความเป็นมาของแผน 3 ระดับ ตามมติ ครม. 4 ธันวาคม 2560หลักการของแผน 3 ระดับ

นอกจากน้ียังมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 เพิ่มเติม ดังน้ี 
• วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ

ปฏิบัติ 
• วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็น

แผนปฏิบัติการด้าน…
• วันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และ

การเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อ ครม.
• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

หมายเหตุ*
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มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560

ครม. มีมติ เร่ือง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
และรายปี เพ่ือเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกา ร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562

ครม. มีมติ เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบแนวทางการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมอบหมายส านักงานฯ 
พิจารณาก ากับการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดระดับของ
แผนทั้ง 3 ระดับอย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้
(1) การถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน
(2) แผนปฏิบัติการด้าน ... เป็นแผนพัฒนาเชิงประเด็นที่มีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงานที่จัดท าตามกฎหมายก าหนด ในกรณีที่
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท า หน่วยงานต้องมีเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ

มติ ครม. 15 ธันวาคม 2563

ครม. มีมติ เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... โดยยึด
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ 
ก าหนดให้ทุกแผนที่หน่วยงานจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หน่วยงานจะต้องเสนอ
แผนให้ ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน
ทุกคร้ัง

มติ ครม. 27 เมษายน 2564

ครม. มีมติรับทราบคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ ส านักงานฯ เสนอ

มติ ครม. 9 พฤศจิกายน 2564

ครม. มีมติเร่ือง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าและรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 พร้อมน าเข้าข้อมูลในระบบ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระดับที่ 3หลักการของแผน 3 ระดับ

มติ ครม.
ที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ชาติ

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

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)หลักการของแผน 3 ระดับ

“ยุทธศาสตร์ชาติ”
สามารถใช้ได้กับแผน

ระดับที่ 1 เท่านั้น
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ มี
ความบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 23
ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ 

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก 
หรือกฎระเบียบกฎระเบียบ ในห้วง
ระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามี
ความเหมาะสมกับบริบทประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควร
ให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการใน
ระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยค านึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการ
พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

กรอบการด าเนินการป้องกัน 
แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคง
แห่งชาติ

แผนระดับที่ 2 คือ แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และการถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้

แผนระดับที่ 2หลักการของแผน 3 ระดับ
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แผนปฏิบัติการไม่นับรวมแผนปฏิบัติ
การหรือแผนอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแผนส าหรับการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

แผนอื่น ๆ ...

หมายถึง แผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่มี กฎหมายระบุ
ให้ใช้ชื่อนั้น ๆ

ประเด็นข้อค าถามแผนปฏิบัติการด้าน...

มีกฎหมายให้จัดท าและน าเข้าครม. หากไม่มีต้องพิจารณา
ความจ าเป็นในการจัดท าและหรือเสนอเข้า ครม. 

ในการพิจารณาจัดท าแผนฯ ต้องค านึงความจ าเป็นในการ
จัดท าเสมอ โดยต้องพิจารณาแผนฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย 
เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท า การควบรวมเป็น
แผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิก

เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based) จัดท าขึ้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านซ่ึงอยู่นอกเหนือจากภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน  

เป็นแผนเชิงปฏิบัติ (Action Plan) โดยต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน

น าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
เมื่อประกาศใช้แผนแล้ว (รายงานผลสัมฤทธิ)์

ประเด็นข้อค าถามแผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี และรายปี)

จัดท าขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี

เป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน และเป็น
รูปธรรม

ไม่ต้องน าเข้า ครม. เพ่ือพิจารณา/ทราบ

น าเข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
และน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดย หน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี 
และรายปี) (2) แผนปฏิบัติการด้าน… (3) แผนอ่ืน ๆ และ (4) แผนระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด)

แผนระดับที่ 3หลักการของแผน 3 ระดับ



9nescr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : เป็นแผนที่มุ่งเน้นการชี้น าการ
พัฒนาของพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าหมาย
ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด มีระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี 
แผนพัฒนาจังหวัด : เป็นแผนที่มุ่งเน้นการชี้น าการ
พัฒนาของพ้ืนที่จังหวัดซ่ึงมีเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชี วิตของประชาชนในพ้ืนที่ บรรจุข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงานของส่วนราชการในพ้ืนที่ 
ตลอดจนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือการ
วางแผนภาพรวมของพ้ืนที่ในรูปแบบห่วงโซคุณคา 
มีระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด : เป็นแผนเพ่ือเป็น
กรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ใน
ระดับกลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด : เป็นแผนเพ่ือเป็นกรอบใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐในระดับกลุ่ม
จังหวัด โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนฯ จะต้องมีการ
เชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีระยะเวลาการจัดท าแผนฯ 1 ปี 

แผนพัฒนาภาค

แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติ
การพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่ครอบคลุมทุกมิติ 
เป็นเคร่ืองมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ โดย
โครงการที่บรรจุจะต้องมีการเชื่อมโยงกับโครงการ
ขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม มักมีระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี

กลไกของแผนระดับที่ 3 เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การด าเนินงานของระดับพ้ืนที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในทุก
ระดับสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ 
ประกอบด้วย

แผนระดับพื้นที่

แผนระดับที่ 3หลักการของแผน 3 ระดับ
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ทุกแผน ยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (แผนระดับท่ี 2) ให้ถือเป็นแผนระดับท่ี 3 ท้ังหมด

1

2 แผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี) 
ซึ่งเป็นแผนระดับท่ี 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการด้าน... 
(ประเด็นร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน) โดยแผนระดับท่ี 3 ต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิง
ปฏิบัติท่ีถ่ายระดับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 สู่การปฏิบัติ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของแผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 1 อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นของแผนปฏิบัติการด้าน... แต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ้ าซ้อน (มีหลายแผนจากหลาย
หน่วยงานในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการทบทวนกฎหมายท่ีก าหนดให้มี
การจัดท าแผนฯ และจัดให้มีการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนฯ เพ่ือให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียว

แผนปฏิบัติการด้าน ... ให้มีเพียงระดับเดียวเท่านั้นท่ีจะเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้าน ... ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ หากจ าเป็นต้องมี
การจัดท าแผนย่อยของแผนปฏิบัติการด้าน... ภายหลังจากท่ีแผนฯ ได้รับการประกาศใช้ 
หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ ยกเว้นแต่มีกฎหมาย
ก าหนดอย่างชัดเจนให้ต้องน าเสนอ

สาระของแผนระดับท่ี 3 จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามแบบฟอร์มการจัดท าแผนระดับท่ี 
3 ท่ีส านักงานฯ ก าหนด และจัดท ารายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3 (Check List) 
ตามท่ีส านักงานฯ ก าหนดในคู่มือฉบับนี้ ท้ังนี้ รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3
(Check List) ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถว้นตามองค์ประกอบ
ของแผนฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ

ห้วงระยะเวลาของแผนระดับท่ี 3 โดยเฉพาะช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนแม่บทฯ 
(พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580)

แผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผน ถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าสู่การ
พิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ 
(ไม่มีข้อยกเว้น) โดยหน่วยงานต้องจัดส่ง(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน... สรุปแบบฟอร์มการจัดท า
แผนฯ และรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3 (Check List) มายังส านักงานฯ 
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ท้ังนี้ หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ
มายังส านักงานฯ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา/ทราบ

การเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… สู่กระบวนการพิจารณาของส านักงานฯ จะต้อง
ด าเนินการในลักษณะการน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/ทราบท่ีก าหนดโดย
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ี
ก ากับดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนฯ เข้าสู่กระบวนการฯ 

แผนระดับท่ี 3 ทุกแผน ท้ังแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติการด้าน... และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนท้ัง 3 ข้างต้น เม่ือประกาศใช้
แล้วต้องน าเข้าข้อมูลแผนระบบ eMENSCR รวมท้ังน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด

บัญญัติ 10 ประการของแผนระดับที่ 3หลักการของแผน 3 ระดับ

แผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องมีเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น หากไม่มี
กฎหมายให้จัดท าแผนฯ ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท า (โดยให้ถือ พ.ร.ฎ. เป็น
ล าดับศักด์ิกฎหมายขั้นต่ าสุด) 

3

4

5

6

7

8

9

10
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PDCA - ฝ้าย

กา รด า เ นิ น ง า น 
(Do) จะมุ่งเน้นการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท า
โครงการ/การด าเนินงาน โดยที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนระดับท่ี 3 และ
การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ให้สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) 

การด าเนินการของแผนระดับที่ 3 ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วันที่ 18
พฤษภาคม 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตาม
หลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act :
PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง” โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นการด าเนินการในส่วน
ของขั้นการปฏิบัติ “Do” 

การด าเนินการของแผนระดับที่ 3 ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)หลักการของแผน 3 ระดับ
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แผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่บรรจุแผนงาน โครงการหรือ
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น ผ่าน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี 
และแผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี) โดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการถ่ายระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

การถ่ายระดับความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลหลักการของแผน 3 ระดับ

หลักการความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (Causal Relationship
: XYZ) คือ หลักในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ/การด าเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิต คือ เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ (X)

ผลลัพธ์สุดท้าย คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ผลลัพธ์ขั้นกลาง คือ เป้าหมายของแผนแม่บทใน
ระดับประเด็น (Y2)
ผลลัพธ์เบื้องต้น คือ เป้าหมายของแผนแม่บทใน
ระดับแผนย่อย (Y1)
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Z

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก

เพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

กลุ่มประชากรรายได้
ต่ า สุ ด ร้ อ ย ล ะ  4 0 มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

เป้าหมายระดับแผนแม่บทฯในประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

ตัวอย่างการแสดงการถ่ายระดับความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 สู่แผนระดับต่างๆ ในประเด็นเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

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

F0201 คุณภาพและเพิม่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความตอ้งการ
ตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
F0203 การยกระดับผลิตภัณฑช์ุมชนสู่
มาตรฐานสากล

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

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์V01 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ V03 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

Y

เป
้าห

มา
ย 

Y2

160101
160201 160202ศักยภาพและขีดความสามารถ

ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

160001 160002การยกระดับศักยภาพการเปน็
ผู้ประกอบการธุรกิจ

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนระดับท่ี 2

แผนระดับที่ 1

เป
้าห

มา
ย 

Y1

X

แผนระดับที่ 3

โครงการโครงการดิจิทัลชุมชน
ด้าน e-commerce

โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การสร้างอาชีพบนพื้นฐานการใช้

ประโยชน์จากภูมิปัญญาด้ังเดิมสู่ภูมิ
ปัญญาสากล 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
...

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 25xx-25xx กระทรวง XX
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 25XX กระทรวง XX

แผนปฏิบัติราชการภาค…รายปี
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด…รายปี

แผนปฏิบัติราชการจังหวัด…รายปี
แผนปฏิบัติการด้าน...

โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชน
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วิธีการจัดท าแผนระดับที่ 3 ตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

การจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท า ตลอดจนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยยึ ดหลักการ 
PDCA และการตรวจสอบประเมินผลหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ซ่ึงการจัดท าแผนดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

การก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย : ศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลใน
ระบบ eMENSCR เพื่อประมวลข้อมูลส าหรับจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพ

การก าหนดนโยบาย : เป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดแผนฯ โดยการน าข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าข้อเสนอแผนฯ

การตัดสินใจเชิงนโยบาย : การน าทางเลือกที่ผู้จัดท าแผนฯ เลือก มาด าเนิน
การตามกระบวนการจัดท าแผนฯ การเสนอแผนฯ และการประกาศใช้แผนฯ 

การน านโยบายไปปฏิบัติ : หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแผนฯ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR
เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของแผนฯ ในระยะต่อไป

การทบทวนและประเมินผลนโยบาย : หน่วยงานของรัฐทบทวน และ
ประมวลผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงาน
ของแผนฯ รวมทั้งจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 เพื่อวิเคราะห์
และทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน น าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการจัดท าแผนฯ โดยการด าเนินการผ่านระบบ 
eMENSCR

วิธีการจัดท าแผนระดับที่ 3 ตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle)หลักการของแผน 3 ระดับ
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เนื้อหาของแผนฯ เป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้แผนเป็นแผนที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการด าเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน ... หน่วยงานจึงควรประยุกต์น าหลักการวงจร
นโยบาย (Policy Cycle) มาใช้ในการจัดท าแผน โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 

Policy Cycle

การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นหัวใจส าคัญในการจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
“ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)

ห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (FVCT)

หลักการของแผน 3 ระดับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าแผนระดับที่ 3

องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย คือ?
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องบรรจุโครงการ/การด าเนินงาน สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 3 และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานฯ จึงควร
ประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

โครงการของหน่วยงานของรัฐทุกโครงการต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ตามหลัก
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล (Causal Relationship :
XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการ
จัดท าโครงการจากคู่มือ “คู่มือการจัดท า
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ส านักงานฯ จัดท า

โครงการ/การด าเนินงาน ที่บรรจุในแผนระดับที่ 3หลักการของแผน 3 ระดับ



17nescr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ในการบรรลุ
ภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ และขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนระดับที่ 2 ตลอดจนแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี ้ หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และน าเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR
ตลอดจนจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี คือ?

หลักการในการจัดท าแผนฯ

แผนฯ ต้องตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตลอดจนโครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากร
อื่นที่คาดการณ์ว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

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

หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้า ข้อมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR รวมทั้งจัดท า
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาก าเนินการ (ห้วงระยะเวลา 5 ปี) 
และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป โดยส านักงานฯ จะด าเนินการรวบรวม ประมวลผล รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการประกาศใช้

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
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หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ ที่ได้รับอนุมั ติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ (M7) เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ภายใน 30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ

กระบวนการร่างแผนปฏิบั ติ
ราชการระยะ 5 ปี เป็นไปตาม
ความเหมาะสม หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานของรัฐจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี

ประกาศใช้
แผนฯ

การก าหนดนโยบาย

ประเด็นการพัฒนา
+ เป้าหมายการพัฒนา 

+ FVCT

การก าหนดประเด็น
เชิงนโยบาย 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) 
(กรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน : ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)

การตัดสินใจเชิงนโยบาย

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

น าเข้าแผนฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามแผนฯ

หน่วยงานจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

การน านโยบายไปปฏิบัติ

การทบทวนและประเมินผล 

น ารายงานฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR*

* หมายเหตุ: ส านักงานฯ ด าเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ที่น าเข้าในระบบ eMENSCR และด าเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กระบวนการในการจัดท าแผนตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : 
สรุปสาระส าคัญของแผนฯ

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
• แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านหลักและด้านรองที่สอดคล้องกับ
แผนฯ

• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ 
ที่เกี่ยวข้องด้านหลักและด้านรอง รวมทั้ง
ระบุเป้าหมายระดับประเด็นและแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และแผน
ระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

• แผนระดับที่  3 หน่วยงานจะต้องระบุ
แผนระดับที่ 3 อ่ืน ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
SDGs
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย

ย่อย (Target) ของ SDGs ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนฯ 

ส่วนที่  4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี

• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม 

• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติ การเรื่ อง เป้ าหมาย ค่ า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5
ปี

• งบประมาณที่คาดการณ์ในช่วงระยะเวลา 
5 ปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เค้าโครงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
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หน่วยงานของรัฐน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประมวล 
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่น าเข้าระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานะค่าสีซึ่งได้จากการค านวณผลเป็นฐาน 100

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

หน่วยงานจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCAเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (5 ปี)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

ค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

100%

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

ของแผนฯ
การด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  พ.ศ. 2562

น ารายงานฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐ ส านักงานฯ ประมวลรวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และเสนอเข้า ครม.

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิน้สุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.) (กรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)
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ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค 
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต่อแผน 3 ระดับ 
ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามแผนฯ โดย
• แผนระดับที่  1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ที่สอดคล้องกับแผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็น

และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง

การด าเนินการ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ

ส่วนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์

การด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี เป้าหมายและค่าเป้าหมาย
ของแผนฯ ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อ
ค่าเป้ าหมายรวม สถานการณ์บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เค้าโครงแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
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แผนปฏิบัติราชการรายปี
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แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย แ ละ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการนั้นให้
ความเห็นชอบ และน าเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ตลอดจนจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าข้อมูลรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR

แผนปฏิบัติราชการรายปี คือ?

หลักการในการจัดท าแผนฯ

แผนฯ ต้องตอบสนองภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ตัวชี้วัดของภารกิจที่ต้องสะท้อนเป้าหมายและค่าเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง ตลอดจนโครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นที่ใช้ใน 1 ปีงบปประมาณ อย่างชัดเจน

แผนฯ ต้องบรรจุโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับโครงการอื่น ๆ และภารกิจหน้าท่ีประจ าของหน่วยงาน 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณและน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณถัดไป กรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน ให้น าเข้าข้อมูล
ในระบบ eMENSCR ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. 
พิจารณาก่อนการประกาศใช้ แต่ต้องน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายใน 
30 วันหลังการประกาศใช้

แผนปฏิบัติราชการรายปี
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กระบวนการในการจัดท าแผนตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

หน่วยงานของรัฐจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการรายปี

หน่วยงานของรัฐเสนอ 
(ร่าง) แผนฯ ต่อรมต.

การก าหนดนโยบาย

ประเด็นการพัฒนา
+ เป้าหมายการ
พัฒนา + FVCT

การก าหนดประเด็น
เชิงนโยบาย 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) 
(กรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน : ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)

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

หมายเหตุ: กรณีท่ีภารกิจไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หมดความจ าเป็น มีค่าใช้จ่ายสูงเกินจ าเป็นหรือไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงท่ีจะแก้ไขได้ หน่วยงานสามารถปรับสาระของแผนปฏิบัติราชการ เมื่อได้รีบตวามเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

รมต. เห็นชอบ หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนฯ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร

หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามขั้นตอน

ของส านักงบประมาณใน
การเสนอของบประมาณ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี

การน านโยบายไปปฏิบัติ

น าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR

หน่วยงานด าเนินการ
ตามแผนฯ

หน่วยงานของรัฐ
จัดท ารายงาน

ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

การทบทวนและประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการรายปี

การตัดสินใจเชิงนโยบาย
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : 
สรุปสาระส าคัญของแผนฯ

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
• แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านหลักและด้านรองที่สอดคล้องกับ
แผนฯ

• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บท
ฯ ที่เกี่ยวข้องด้านหลักและด้านรอง 
รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
และแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หากมี)

• แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุ
แผนระดับที่ 3 อ่ืน ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
SDGs
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย

ย่อย (Target) ของ SDGs ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนฯ 

ส่วนที่  4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี
• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม 

• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการเรื่ อง เป้ าหมาย ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/การด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ส่วนที่ 5 ประมาณการวงเงินงบประมาณ
• ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ 

(ถ้ามี)
• ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการรายปี เค้าโครงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี
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การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

หน่วยงานของรัฐน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประมวล 
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่น าเข้าระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานะค่าสีซึ่งได้จากการค านวณผลเป็นฐาน 100

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCA เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

ของแผนฯ

น ารายงานฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐ ส านักงานฯ ประมวลรวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และเสนอเข้า ครม.

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิน้สุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.) (กรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)

ค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย 100%

การด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค 
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ 
แผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อแผน 3 ระดับ 
ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามแผนฯ โดย
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่

สอดคล้องกับแผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็น

และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

• แผนระดับที่  3 ระบุ แผนแม่ บทฯ ที่
สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการรายปี

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง

การด าเนินการ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ

ส่วนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์

การด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี เป้าหมายและค่าเป้าหมายของ
แผนฯ ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่ า
เป้ าหมายรวม สถานการณ์บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร 

แผนปฏิบัติราชการรายปี เค้าโครงแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี
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แผนปฏิบัติการด้าน... 
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ยึดหลักการตามมติ ครม. 4 ธ.ค. 60
และวันที่ 3 ธ.ค. 62 

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผน
การพัฒนาเชิงประเด็น

ยึดหลักการตามมติ ครม. 9 พ.ย. 64

ก าหนดให้มีแผน 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอ่ืนใดที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 
และ 2 ให้เป็นแผนระดับท่ี 3 ทั้งหมด 

ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 
กระทรวงหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิ งปฏิบัติ  (Action Plan) ซึ่ งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน…
เพื่อไม่ให้มีจ านวนแผนที่มากเกินความจ าเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 พร้อมน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในแต่ละปีงบประมาณและรายงาน
สรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนด้วย

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

แผนปฏิบัติการด้าน…
แผนปฏิบัติการด้าน... คือ?

หลักการของแผนปฏิบัติการดา้น...



31nescr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

สรุปกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… และน าเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี

ต่อคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ :
1. หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

และรายปี มายังส านักงานฯ เพ่ือพิจารณา เนื่องจากไม่มี
กฎหมายก าหนดให้ต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้

2. หน่วยงานต้องจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการ
ด้าน… โดยน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ 
eMENSCR เป็นรายปี

แผนปฏิบัติการด้าน…
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กรณมีีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 
แผนก่อนการประกาศใช้แผน

ด าเนินการจัดท าแผนตามกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่
ส านักงานฯ ก าหนด พร้อมทั้งเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ตามขั้นตอน
ต่อไป โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย 

กรณีมีกฎหมาย 
ก าหนดให้จัดท าและ

เสนอ ครม.

หน่วยงาน
จัดท าแผนฯ

หน่วยงานเสนอแผนฯ 
มายัง ส านักงานฯ เพ่ือ

พิจารณา
ให้ความเห็น

ส านักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่หน่วยงาน

เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการ
น าเสนอ ครม. 

เพื่อพิจารณา/ทราบ 
ตามขั้นตอนต่อไป*

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 1
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น…แผนปฏิบัติการด้าน…
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กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/
ทราบ แผนก่อนการประกาศใช้

หน่วยงานพิจารณาเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผน โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง โดยหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ (1) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณา/ทราบ ให้
หน่วยงานจัดท าแผนและเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ส านักงานฯ ก าหนด (2) หากไม่มีความจ าเป็นในการ
น าเสนอ ครม. ให้ด าเนินการประกาศใช้แผนฯ และหน่วยงานน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR ต่อไป โดยแผนต้องมีเนื้อหาตามรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความจ าเป็นในการ
เสนอคณะรัฐมนตรีของส านักงานฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น…แผนปฏิบัติการด้าน…

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... (ต่อ) 1

ส านักงานฯ กลั่นกรองแผน และแจ้งผลการ
พิจารณาฯไปที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ
ด าเนินการน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ตาม
ขั้นตอนต่อไป และหน่วยงานน าแผนฯ เข้า 
eMENSCR ภายหลังแผนผ่าน ครม. พิจารณา

ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาไปหน่วยงาน
เจ้าของแผนเพื่อด าเนินการประกาศใช้แผนต่อไป
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• คณะกรรมการระดับชาติต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งด้วยกฎหมายโดย
ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย

• มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานเท่าน้ัน

• หากการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอ่ืนนอกเหนือจากน้ี ให้ถือ
ว่าเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนฯ ต่อ ครม. 
พิจารณา/ทราบ

ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ

กรณีที่เป็นการด าเนินการ
จัดท าแผนผ่านกลไกทาง
บริหาร
อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
มติ ครม. มติคณะกรรมการ
ระดับชาติ และอ่ืน ๆ 

กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดท า พบว่ามี
กฎหมาย/มีความจ าเป็นต้องจัดท าและ
น าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/
ทราบ หน่วยงานสามารถด าเนินการตาม
ขั ้นตอนเช ่น เด ียวก ับกรณีม ีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้  

กรณีจ าเป็นต้องจัดท าแผน แต่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ ให้
ด าเนินการจัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด และเสนอแผนให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผน
พิจารณา และเมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผน
แล้ว พบว่า
• จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีไม่มีกฎหมาย

ก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ก่อนการประกาศใช้แผน
• ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR
• ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน ให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผนพิจารณาแจ้ง

หน่วยงานจัดท าแผนระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี

มติคณะ
รัฐมนตรี

มติคณะกรรมการ
ระดับชาติ

อ่ืน ๆ 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น…แผนปฏิบัติการด้าน…

ส านักงานฯ รวบรวมและ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

ส านักงานฯ
ส านักงานฯ

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... (ต่อ) 1
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… 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

เนื้อหา
ของแผน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
ของแผน

2

ชื่อ
ของแผน

ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนฯโดยมี
สาระส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ 
ก าหนด 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนระดับที่ 2
• เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็น

รูปธรรม
• โครงการ/การด าเนินงาน

ควรมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของแผนแม่บทฯ โดยให้ก าหนดช่วงเวลาสิ้นสุด
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ตรงกับช่วงปีของการ
ก าหนดค่าเป้าหมายในการบรรลุไว้ทุก ๆ 5 ปี 
ได้แก่ ปี 2565, 2570, 2575 และ 2580

แผนปฏิบัติการด้าน...ทุกแผน หากไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อไว้
อย่างชัดเจน ต้องก าหนดชื่อแผนฯ ว่า 
“แผนปฏิบัติการด้าน... (พ.ศ. ....-....)” 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรอื
ทบทวนแผนระดับที่  1 และ /หรื อแผนระดับที่  2
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้าน…. ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน... 
ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น…แผนปฏิบัติการด้าน…
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➢ หากมีกฎหมายก าหนด จะต้อง
เป็นการจัดท าแผนท่ีระบุใน
พระราชบัญญัติ  พระราช
ก า ห น ด  
พระราชกฤษฎีกาเท่านั้น จึงถือ
ปฏิบัติว่ามีกฎหมายก าหนดให้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...

หน่วยงานได้มีการน าเรียน ส านักงานฯ  โดยมี

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล

ส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

เป็นผู้ลงนาม โดยมีรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ก ากับ

ดูแลส่วนราชการเห็นชอบให้เสนอแผนต่อ ส านักงานฯ 

พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป 

กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงตอ่นายกรัฐมนตรีที่ไม่ไดมี้การมอบหมาย
รองนายกหรือรัฐมนตรีก ากบั ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอ
แผนมายังส านักงานฯ  โดยแนบเอกสารการได้รับความเห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง

❑ มีกฎหมายก าหนด จะต้องเป็นการจัดท าแผนท่ีระบุ
ในพระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกาเท่านั้น 

❑ ไม่มีกฎหมายก าหนด จะต้องมีการระบุความจ าเป็น
ของการจัดท าแผนท่ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งแผนต้องเป็นประเด็นการ
พัฒนาที่ส าคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ัง ต้องไม่ใช่การด าเนินการท่ีมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

ตรวจสอบหนังสือน าส่งแผนฯ ตรวจสอบความจ าเป็นให้จัดท าแผนฯ 

โดยใช้รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Checklist) เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ของส านักงานฯ เป็นหลักในการวิเคราะห์

Checklist และ Template มีประโยชน์ในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบแผน และช่วยให้หน่วยงานสามารถกรอก
ข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้สะดวกขึ้น

ตรวจสอบสาระส าคัญของแผนฯ

1. เนื้อหาของแผน 
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2
- เป้าหมายและตัวชี้วัดที่จัดเจนเป็นรูปธรรม 
- โครงการ/การด าเนินงาน มีการระบุอย่าง
เป็นรูปธรรมที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน...

2. ระยะเวลาการด าเนินงานของแผน 
มีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วง
เวลาของแผนแม่บทฯ โดยก าหนด
ช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนตรงกับช่วงปีที่
ก าหนดค่าเป้าหมายในการบรรลุไว้
ทุกๆ 5 ปี ได้แก่  ปี 2565 , ปี 2570 , 
ปี 2575 และปี 2580

3. ชื่อของแผน 
แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายก าหนด
ชื่อไว้อย่างชัดเจน ต้องก าหนดให้
ใช้ชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการ
ด้าน... (พ.ศ. ....-....)” เท่าน้ัน 

โดย ส านักงานฯ จะใช้ระยะเวลา
พิจารณากลั่นกรอง 30 - 45 
วันท าการโดยประมาณ

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ส านักงานฯ พิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน…
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ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... ที่หน่วยงานจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา/ทราบ จะต้องมีองค์ประกอบตามรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 
(Check List) ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังต่อไปนี้ (เป็นอย่างน้อย) 

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ส าหรับหน่วยงาน

ตรวจสอบรายการหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3 

(Check List)

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ส านักงานฯ พิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน…
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กรณีสายงานพิจารณาแล้ว พบว่า แผนปฏิบัติการ
ด้าน... ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา

แจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานผู้ เสนอแผนฯ 
โดยหน่วยงานด าเนินการประกาศใช้แผนฯ ตามขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะด าเนินการรวบรวม
แผนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป”

กรณีพิจารณาแล้วพบว่า แผนปฏิบัติการด้าน... มีความจ าเป็นต้องเสนอ ครม.
พิจารณาแผนก่อนการประกาศใช้ จะมีการแจ้งหน่วยงานเสนอแผนฯ 3 กรณี ดังนี้

ให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนในการน าแผนเข้าสู่ ครม. เพื่อพิจารณา 

ให้หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงแผน และน าส่งให้ ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง
ในเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่ง

ให้หน่วยให้หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงแผน เม่ือแล้วเสร็จให้ด าเนินการตามขั้นตอนใน
การน าแผนเข้าสู่ ครม. เพื่อพิจารณา ต่อไป 

2. มีความเห็นให้ปรับปรุงแผนอย่างเป็นนัยส าคัญและเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องกลั่นกรองแผนฯ อีกคร้ัง 

3. มีความเห็นให้ปรับปรุงแผนอย่างเป็นนัยส าคัญ โดยไม่มีความจ าเป็นต้องกลั่นกรองแผนฯ อีกคร้ัง 

1. ไม่มีความเห็นให้หน่วยงานแก้ไขแผนอย่างเป็นนัยส าคัญ 

กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้

ทุกหน่วยงานโดยกองแผนหรือกองที่ ไ ด้ รับมอบหมาย ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้
• น าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ประกาศใช้แล้วในระบบติดตาม

และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
• จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ รายปี และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมน าเข้าระบบ eMENSCR
เพ่ือใช้ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

กระบวนการหลังส านักงานฯ วิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…แผนปฏิบัติการด้าน…
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : 
สรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้ง
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน...

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้าน

หลักและด้านรองที่สอดคล้องกับแผนฯ
• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ 

ที่ เกี่ ยวข้ องด้ านหลักและด้ านรอง 
รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
และแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หากมี)

• แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุ
แผนระดับที่ 3 อ่ืน ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
SDGs
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย

ย่อย (Target) ของ SDGs ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนฯ 

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ
ด้าน...
• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม 

• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิ บั ติ กา ร เ รื่ อ ง  เป้ าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/การด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...

เค้าโครงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน…แผนปฏิบัติการด้าน…
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ใหห้น่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานสัมฤทธิ์รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์เป็นรายปี และเม่ือครบห้วงระยะเวลา
สิ้นสุดของแผนฯ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานและน าเข้าระบบeMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
รายปี และเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

น ารายงานฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐ ส านักงานฯ ประมวลรวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และเสนอเข้า ครม.

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานะค่าสีซ่ึงได้จากการค านวณผลเป็นฐาน 100

หน่วยงานจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ รายปี และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ตามหลักการ PDCA

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิน้สุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.) (กรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)

หลักและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน…แผนปฏิบัติการด้าน…

การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติการด้าน...

ค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

100%

การด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค 
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ 
แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อแผน 3 ระดับ ระบุ
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
แผนฯ โดย
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่

สอดคล้องกับแผนฯ ทั้งด้านหลักและรอง
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็น

แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ 
และระบุนโยบายของแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ

• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ที่
มีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ที่มีความ
สอดคล้องกัน

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้าน...
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง

การด าเนินการ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ

ส่วนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการด้าน...
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์

การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการด้าน...
เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ ค่า
เป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่าเป้าหมายรวม 
สถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร 

เค้าโครงแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัตกิารดา้น…แผนปฏิบัติการด้าน…
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วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในระบบ eMENSCR
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ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR เป็นเครื่องมือหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2
ของทุกหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานจะต้องน าเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

เมื่อแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ หน่วยงานจะต้องน าแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

กรอกข้อมูลแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
แบบฟอร์มการจัดท าแผนระดับที่ 3 เพ่ือแสดงถึง
• ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 และ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี) 
• ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

1 อัพโหลดไฟล์แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานได้จัดท าเข้าสู่ระบบฯ 
ในรูปแบบ pdf file 

หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนระดับที่ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน

การน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ให้หน่วยงานของรัฐมอบหมายกอง
นโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง เพียง Username เดียว ใน
การน าเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการ
บังคับบัญชา (M7) โดยหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าแผนระดับที่ 3
ใน eMENSCR ภายใน 30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ

http://nscr.nesdc.go.th/

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี
2. แผนปฏิบัติการด้าน…
3. แผนอื่น ๆ (แผนปฏิบัติการด้าน... ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้

ใช้ชื่อนั้น ๆ)
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการด้าน…

สรุปแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCRสรุปแผนระดับท่ี 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR

สรุปการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR

2
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Login เข้าสู่ระบบ eMENSCR

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

หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนฯ ท าได้เฉพาะ
บัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับกองท่ีมี
ความเก่ียวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ท่ี
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ระบบ eMENSCR

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

ชื่อผู้ใช้

แถบเมนู คลิก “แผนระดับสาม” เพื่อเพิ่มข้อมูลแผนฯ

1 2

รายละเอียดวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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3
เพ่ิมข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ/

แผนปฏิบัติการด้าน...

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

ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล

กรอกข้อมูลของแผนฯ ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศใช้แล้ว

4

(1) ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
(2) ระบุว่าแผนฯ เป็นแผนประจ าปีงบประมาณ/ปี (กรณีหน่วยงานใช้ปีปฏิทิน) ใด
(3) ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม
(4) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความ

จ าเป็นในการจัดท าแผนฯ

(1) ระบุชื่อและระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้าน...
(2) ระบุปีงบประมาณที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนฯ
(3) ระบุความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ และเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
(4) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็น

ในการจัดท าแผนฯ และระบุกฎหมายหากมีกฎหมายให้จัดท า

กรณีแผนปฏิบัติราชการ กรณีแผนปฏิบัติการด้าน...

รายละเอียดวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(1) เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถ

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร

5

กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

6

(1) เลือกรายละเอียดแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายระดับประเด็นของแผน

แม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
(3) เลือกรายละเอียดของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร

(5) ระบุจ านวน/ร้อยละที่คาดว่าแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

รายละเอียดวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนระดับที ่2 และ 3 อื่น ๆ 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

(1) ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ
(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 แผนโดยเลือก 

“เพ่ิมแผน”)

7

กรอกข้อมูลสาระส าคัญกรณีของแผนปฏิบัติราชการ

8

(1) ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของรัฐ
(2) ระบุพันธกิจของหน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติ/แผนแม่บทฯ
(3) ระบุเรื่องของแผนฯ ประเด็นในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(4) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)
(5) ระบุแนวทางการพัฒนาประเด็น และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ

รายละเอียดวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน...

8

(1) ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง

(2) อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนฯ
(3) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนฯ
(4) ระบุแนวทางการด าเนินการ/พัฒนา โดยครอบคลุมเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และ

ตัวชี้วัดของแผนฯ
(5) ระบุกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ โดยครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบการติดตาม

ประเมินผลของแต่ละกิจกรรม
(6) ระบุโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้อง
(7) ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนฯ ที่จัดท าขึ้นตามที่มีกฎหมาย (ล าดับศักด์ิต้ังแต่ 
พรฎ. ขึ้นไป) ก าหนดหรือมีความจ าเป็นจะต้องจัดท าเท่านั้น เป็นผลให้หน่วยงานที่
น าเข้าข้อมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR ต้องระบุสถานการณ์ปัญหา ความจ าเป็น 
และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในส่วน “สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน...”

รายละเอียดวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ

(1) ระบุประมาณการรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐมีรายได้ของตนเอง

(2) ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ส าหรับโครงการ
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณดังกล่าว โดยจ าแนกตาม
แหล่งที่มาของงบประมาณ

9

อัปโหลดเอกสารแผนปฏิบัตริาชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...

10

(1) เลือก “อัปโหลดลดเอกสาร” โดยน าไฟล์แผนฯ 
ในรูปแบบ PDF มาอัปโหลด

(2) ส่งแบบฟอร์มเพ่ือน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการกรอกข้อมูลในข้อที่ 9

รายละเอียดวิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในระบบ eMENSCR
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สรุปการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR

ภายหลังจากสิ้นสุดแผนระดับท่ี 3 หน่วยงานจ าเป็นต้องจัดท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ 
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

จัดท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ เพ่ือแสดงถึง
• ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 และ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี) 
• ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

1 อัพโหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงาน
ได้จัดท าเข้าสู่ระบบฯ ในรูปแบบ pdf file 

หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนระดับที่ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน

2

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของ
แผนฯ และน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป (ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปีงบประมาณ) ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประมวล รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่น าเข้าระบบ eMENSCR และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์รายปีงบประมาณ และจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์รายงานภาพรวมการด าเนินการตลอดระยะเวลาของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมน าเข้าระบบ eMENSCR ภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป

สรุประยะเวลาการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR
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Login เข้าสู่ระบบ eMENSCR

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

หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนฯ ท าได้เฉพาะ
บัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับกองท่ีมี
ความเก่ียวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ท่ี
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ระบบ eMENSCR

เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนู เพ่ือเข้าสู่การเพ่ิมข้อมูล
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัตกิารดา้น...

ชื่อผู้ใช้

แถบเมนู คลิก “แผนระดับสาม” เพื่อเพิ่มข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ

1 2

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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รายงานผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

(1) ระบุชื่อแผนฯ ที่รายงานผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลาการจัดท าแผนฯ 
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ และปีงบประมาณที่รายงาน

(2) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน 
และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และ
เป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

4

เพ่ิมข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

(1) สืบค้นแผนฯ โดยการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหา หรือสืบหา
จากชื่อของแผนฯ

(2) เลือกไอคอน       (ฟันเฟือง) หลังแผนฯ ที่หน่วยงานประสงค์
จะน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์

(3) เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ”์ เฉพาะแผนฯ ที่ผ่านการอนุมัติ M7

3
รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมายรวม

และค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ

(1) ระบุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดสว่น
ร้อยละ

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อค่า
เป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนฯ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนด
ไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

5
เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัตกิารด้าน...

ตัวอย่าง

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 
61-65 อยู่ ระดับ 3

ปัจจุบันระดับการ
รับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ ระดับ 2

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% 
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ค่าเป้าหมายอยู่ที่   3   เทียบเท่ากับ 100
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     2   เทียบเท่า   2 × 100 = 66.67

3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ

สีส้ม

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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(1) ระบุเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการเรื่อง... ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ เร่ือง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เรื่อง... ต่อ
ค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติ
การด้าน... ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนฯ เรื่อง... สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมที่
ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัตกิารด้าน... ของการด าเนนิงานตามแผนฯ เรื่อง...

ตัวอย่าง

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 
61-65 อยู่ ระดับ 3

ปัจจุบันระดับการ
รับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ ระดับ 2

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% 
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ค่าเป้าหมายอยู่ที่   3   เทียบเท่ากับ 100
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     2   เทียบเท่า   2 × 100 = 66.67

3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ

สีส้ม

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ
ของแผนย่อย ต่อเป้าหมายรวม
และค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ

6

เพิ่มแผนฯ เรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบตัิราชการ/

แผนปฏิบัติการด้าน...

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนยอ่ย ภายใต้แผนปฏิบัตริาชการ/แผนปฏิบัตกิารดา้น...

ตัวอย่าง

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 
61-65 อยู่ ระดับ 3

ปัจจุบันระดับการ
รับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ ระดับ 2

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% 
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ค่าเป้าหมายอยู่ที่   3   เทียบเท่ากับ 100
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     2   เทียบเท่า   2 × 100 = 66.67

3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ

สีส้ม

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

7

เพ่ิมแผนฯ เรื่อง... ทุกแผนฯ ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินการของแผนย่อย ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมาย

และค่าเป้าหมายของแผนย่อย

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการเรื่อง... ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ เร่ือง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เรื่อง... ต่อ
ค่าเป้าหมายรวมของที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละ
ด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนฯ เรื่อง... สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมที่
ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

เพ่ิมโครงการ/การด าเนินงาน
ภายใต้แผนฯ เรื่อง... ท่ีมีส่วนใน
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของแผนฯ เรื่อง... นั้น ๆ ได้

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวม
ของแผนปฏิบัติการด้าน... และต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนย่อย8

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน ... ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนฯ

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่โครงการสามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุ
เป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการ
ด้าน... ที่ก าหนดไว้

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน/เร่ือง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ เร่ือง... (แผนย่อย) ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ
(2) ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ เร่ือง... (แผนย่อย) สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ (แผนย่อย) ต่อเป้าหมายรวมของแผนฯ ที่

ก าหนดไว้
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนฯ (แผนย่อย) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

และค่าเป้าหมายรวมท่ีก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัด
เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

เพ่ิมโครงการท้ังหมดภายใต้แผนฯ ให้ครบถ้วน 
พร้อมระบุผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน

เพ่ิมแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) 
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการด้าน...

แผนปฏิบัติการเร่ือง 

เพิ่มโครงการ

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด...

ระบุผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ

แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

9ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

9.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
9.2 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

9.2.1 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
9.2.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น

ผลมาจากสถานการณ์โควิด 19
9.3 แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
9.4 แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.5 แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ

(1) ระบบดึงยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป้าหมาย ประเด็น และการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติอัตโนมัติ ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR

(2) ระบุว่าการด าเนินการของแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง 
(โดยตรง) ได้อย่างมีนัยส าคัญ

ระบบดึงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
ด้านที่สอดคล้อง (หลัก) และ (รอง) 
ตามที่หน่วยงานระบุว่าสอดคล้อง
และอ้างอิงในแผนฯ อัตโนมัติ 

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการด าเนนิการต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง

(1) ระบุ เป้าหมายและค่า เป้าหมายของระดับที่  3 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...
ของท่าน ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนฯ สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละ

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อค่า
เป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็น
ร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสี

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนฯ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...

ต่อแผน 3 ระดับ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

10

ตัวอย่าง

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 
61-65 อยู่ ระดับ 3

ปัจจุบันระดับการ
รับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ ระดับ 2

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% 
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ค่าเป้าหมายอยู่ที่   3   เทียบเท่ากับ 100
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     2   เทียบเท่า   2 × 100 = 66.67

3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ

สีส้ม

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ SDGs11

(1) ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) และเป้าหมาย SDGs ทั้งระดับเป้าหมาย (Goals)
และเป้าหมายย่อย (Targets) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานใน
การเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs

(2) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
พร้อมระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs

เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
เป้าหมายย่อยของ 
SDGs ท่ีเกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs

เป้าหมาย

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs

เป้าหมายย่อย

ระบุผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน...12

(1) ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ใน
ภาพรวม

(2) ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน
เติมเต็มช่องว่างการพัฒนา ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของแผน
ระดับท่ี 1 และ 2 ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด าเนินการบันทึกรายงานผลสัมฤทธ์ิเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน

รายละเอียดวิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบตัิการด้าน… ในระบบ eMENSCRระบบ eMENSCR
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ทั้งนี้ “คู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการ
เสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติ
การด้าน... ” ส านักงานฯ ได้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
http://nscr.nesdc.go.th

*
http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระดับที่ 3 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(พระราชกฤษฎีกา/

มติ ครม.)

คู่มือการจัดท าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ และรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th
E-mail : Planlevel3@nesdc.go.th

nscr@nesdc.go.th / 
emenscr@nesdc.go.th

โทรศัพท์ : 083-276-5507, 
085-543-7671, 
064-298-5475

LINE Official Account : @nscr
PLN010365


