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   ปจจุบันประเทศไทยมีการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมียุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับที่ 1 ซ่ึงใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติน้ันจะดําเนินการผานการ
ถายระดับเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรชาติสูแผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3 เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการที่มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในป พ.ศ. 2580 ไดอยางเปนรูปธรรม 

แผนระดับที่ 3 จึงเปนกลไกสําคัญของหนวยงานในการใชเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติ ผานการดําเนินการของทุกหนวยงานของรัฐเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม 
และนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 จะดําเนินการผาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายปเปนหลกั ขณะท่ี แผนปฏิบัติการดาน... ตองมีเทาที่จําเปนเทาน้ัน 
กลาวคือ ตองมีกฎหมายกําหนดใหจดัทํา หรือกรณีไมมีกฎหมายกําหนดใหจัดทํา หนวยงานจะตองมีเหตุ
จําเปน ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการดาน... ทุกแผนที่หนวยงานจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบจะตอง
เสนอสํานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนและกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
แผนระดับท่ี 3 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันท่ี 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี หนวยงานของรัฐผูเปนเจาของแผนระดับที่ 3 ท้ังแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การดาน... ตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 พรอมนําเขาขอมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบความกาวหนาในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do 
Check Act : PDCA) ตามนัยของมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คูมือการจัดทําแผนระดับท่ี 3 ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอขอมูลเก่ียวกับหลักการและ
กระบวนการจัดทําของแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการดาน… รวมถึงหลักการของกระบวนการ
เสนอแผนปฏิบัติการดาน... ตอคณะรัฐมนตรี การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์และการนําเขาแผนฯ ใน
ระบบ eMENSCR เพื่อใหทุกหนวยงานของรัฐมีความเขาใจ สามารถแปลงยุทธศาสตรชาติและแผน
ระดับท่ี 2 ตาง ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายและวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไดอยางบูรณา
การและเปนรูปธรรม

คํานํา
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สารบัญสารบัญ

11-15
แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
  • การดําเนินงานของแผนระดับที่ 3 ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) (12)

• แผนระดับที่ 3 ระดับพ้ืนที่ (13-15) 

ระดับของแผน ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดบั

หลักการความสัมพันธเชิงเหตแุละผล (XYZ)

18-19
วิธีการจัดทําแผนระดับที่ 3 
ตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

05
บัญญัติ 10 ประการของแผนระดับที่ 3

20-21
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
และแผนระดับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ
ผานแผนปฏิบัติราชการ
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157-237
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238-239

ภาคผนวก ข. มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ (239)

แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป
หลักการและกระบวนการจัดทําแผนฯ (24-29)

การจัดทําแผนฯ และนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (30-48) 

หลักการและกระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิฯ (49-53)

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิ และนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (54-87)

22-88
สารบัญสารบัญ
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บัญญัติ 10 ประการของแผนระดับที่ 3

ทุกแผน ยกเวน ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับ
ที่ 2) ใหถือเปนแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด

1 

2 แผนระดับที่ 3 ประกอบดวย แผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป) ซ่ึงเปนแผนระดับ
ที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติการดาน... (ประเด็นรวมบูรณาการระหวาง
หนวยงาน) โดยแผนระดับที่ 3 ตองมีลักษณะเปนแผนในเชิงปฏิบัติที่ถายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
สูการปฏิบัติ นําไปสูการบรรลุเปาหมายของแผนระดับท่ี 2 และแผนระดบัที่ 1 อยางเปนรูปธรรม

3 แผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... ตองมีเทาที่จําเปนเทาน้ัน หากไมมีกฎหมายใหจัดทําแผนฯ 
ตองมีเหตุผลความจําเปนในการจัดทํา (โดยใหถอื พ.ร.ฎ. เปนลําดับศกัด์ิกฎหมายข้ันต่ําสุด) 

4 ประเด็นของแผนปฏิบัติการดาน... แตละแผนฯ จะตองไมมีความซํ้าซอน (มีหลายแผนจากหลายหนวยงาน
ในประเด็นเดียวกัน) โดยหนวยงานจะตองจัดใหมีการทบทวนกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการจัดทําแผนฯ และจัดใหมี
การทาํงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหมีการจัดทาํแผนฯ เพื่อใหเกิดเปนแผนปฏิบัติการเดียว

5 แผนปฏิบัติการดาน... ใหมีเพียงระดับเดียวเทาน้ันที่จะเขาสูการพิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี โดยให
หนวยงานถายทอดแผนปฏิบัติการดาน... ไปสูแผนปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ี หากจําเปนตองมีการจัดทําแผนยอยของแผนปฏิบัติการดาน... ภายหลังจาก
ที่แผนปฏิบัติการดาน... ไดรับการประกาศใช หนวยงานไมจําเปนตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 
ยกเวนแตมีกฎหมายกําหนดอยางชัดเจนใหตองนําเสนอ

6 สาระของแผนระดับที่ 3 จะตองมีองคประกอบอยางนอยตามแบบฟอรมการจัดทําแผนระดับที่ 3 ที่สํานักงานฯ กําหนด 
และจัดทํารายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่สํานักงานฯ กําหนดในคูมือฉบับน้ี ท้ังน้ี 
รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ดังกลาว จะเปนประโยชนใหหนวยงานตรวจสอบความ
ครบถวนตามองคประกอบของแผนฯ และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ

7 หวงระยะเวลาของแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะชวงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการ

ดาน... ตองสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580)

8 แผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... ทุกแผน ถามีความจําเปนตองเขาสูการพิจารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี ตองผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของสํานักงานฯ (ไมมีขอยกเวน) โดยหนวยงานตองจัดสง
(ราง) แผนปฏิบัติการดาน... สรุปแบบฟอรมการจัดทําแผนฯ และรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 
(Check List) มายังสํานักงานฯ เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ทั้งน้ี หนวยงานไมตองจัดสงแผนปฏิบัติ
ราชการมายังสํานักงานฯ เน่ืองจากไมจําเปนตองเสนอแผนปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ

9 การเสนอแผนปฏิบัติการสูกระบวนการพิจารณาของสํานักงานฯ จะตองดําเนินการในลักษณะการนําเร่ืองเขาสู
กระบวนการพิจารณา/ทราบที่กําหนดโดยสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี /
รองนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหนวยงานเปนผูอนุมตัิใหเสนอแผนฯ เขาสูกระบวนการฯ 

10 แผนระดับที่ 3 ทุกแผน ท้ังแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการรายป แผนปฏิบัติการดาน... และ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนทั้ง 3 ขางตน เม่ือประกาศใชแลวตองนําเขาขอมูลแผนระบบ eMENSCR รวมท้ัง
นําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่สํานักงานฯ กําหนด
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ระดบัของแผน
ความหมายของแผน

ทั้ง 3 ระดับ
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ปจจุบันประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดับเทาน้ัน ตามท่ีกําหนดไวโดยมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 โดยแผนระดับท่ี 3 จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 ตาง ๆ 
ไปสูการปฏิบัติท่ีชดัเจน

แผนระดับท่ี 3

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

                 ยุทธศาสตรชาติ                 ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงฯ

ระดับของแผน

1. ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดการตั้งชื่อแผนในระดับท่ี 3 ที่ไมใชแผนปฏิบัติราชการ ใหใชช่ือวา 
“แผนปฏิบัติการดาน… ระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)” เวนแตไดมีการระบุชื่อแผนไวในกฎหมาย กอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี เปนตน วาใหใช
ช่ือแผนวา แผนแมบทดาน... แผนพัฒนา... หรือแผนอ่ืน ๆ จึงจะสามารถใชช่ือแผนตามที่บัญญัติไวในกฎหมายน้ัน ๆ 

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองคการมหาชน และองคกรอิสระ ใหใชชื่อ “แผนปฏิบัติการ... (ช่ือหนวยงาน)...” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ใหใชช่ือ
“แผนวิสาหกิจ...” เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายใหใชชื่ออ่ืน และ “แผนปฏิบตัิการดาน...” สําหรับกรณีแผนท่ีเปน Issue Base

3. มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเ ก่ียวของกับแผนระดับที่  3 เพิ่มเติม ไดแก วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข หนา 239

4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการรายป เปนการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

5. แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นท่ี (แผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด แผนปฏิบัตริาชการกลุมจังหวัดและจังหวัด และแผนพัฒนาภาค) 
   เปนการดําเนินการตามนัยของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบรหิารงานจังหวัดและกลุมจงัหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบสํานัก    

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ
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  ระดับที่ ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปน

พลงัผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65

แผนระดับที่ 2 คือ แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตาง ๆ เพ่ือบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิและการถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติ

ในแผนระดับที่ 3 ประกอบดวย 4 แผน ดังน้ี

โดยเปนแผนท่ีกําหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการ และเชื่อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของและประเด็นการพัฒนาจะไมมีความซํ้าซอนกันระหวางแผนแมบทฯ 
เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถนําแผนแมบทฯ ไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกิดความสับสน โดยการกําหนดคาเปาหมาย แบงชวงเวลาออกเปน 4 หวงการพัฒนา
หวงละ 5 ป

“แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ” เปน แผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติตามนัยของพระราชบญัญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3

“แผนการปฏิรูปประเทศ” เปน แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ตามนัยของ

พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

โดยเปนแผนทีมุ่งเนนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแกไขประเด็นปญหาและอุปสรรคเรงดวนเชิง

โครงสราง วิธีและกระบวนการ หรือกลไก หรือกฎระเบียบ ในหวงระยะเวลา 5 ปแรกของ

ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหรากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ

“ยุทธศาสตรชาต”ิสามารถใชไดกับแผนระดับท่ี 1 เทาน้ัน

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ

“แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 
พ.ศ. 2564 - 2565” ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
โดยเปนแผนที่จัดทําข้ึนในชวงเวลาการพัฒนาการประเทศทามกลางสถานการณโควิด-19 
ผานการนําแนวคิดลมแลวลุกไว (Resilience) ไดแก การพรอมรับ การปรับตัว และการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางย่ังยืน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในป พ.ศ. 2565

  ระดับที่
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  ระดับที่

คําวา “แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น...” “แผนการปฏิรูป
ประเทศ ดาน...” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่....” และ 
“นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ” สามารถใชกับ
แผนในระดับท่ี 2 เทาน้ัน

“นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต”ิ เปน นโยบายและแผนตาม

นัยของพระราชบัญญัตสิภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13

โดยเปนแผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข

หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธาํรงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ

เปนแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง

ตอเน่ืองในแตละหวงระยะเวลา 5 ป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

แนวนโยบายแหง รัฐ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศ

และของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มีการบูรณาการการดําเนินการรวมกันและมุงตอบสนองความเปนอยูที่มีความผาสุก

และยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยจะเปนแผนช้ีนํา

ประเด็นการพัฒนาท่ีจะตองใหความสําคัญในหวงระยะเวลา 5 ปน้ัน

“แผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ” เปน  แผนพัฒนาตามนัยของ

พระราชบัญญัตสิภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2561

แผนระดับที่ 2 ในปจจบุันมีเพียง 4 แผนน้ีเทาน้ัน 

โดยแผนอ่ืน ๆ ท้ังหมดถือเปนแผนระดับท่ี 3

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ
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2. “แผนปฏิบัติการดาน ...” เปนแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ท่ีไมใชการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนภารกิจ
ปกติ และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของมากกวา 1 หนวยงาน ตั้งแตระดับกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไป โดยตองมีลักษณะเปนแผนในเชิงปฏิบัติซ่ึงตองมีองคประกอบและหลักเกณฑการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดาน… ตามท่ีสํานักงานฯ กําหนดในคูมือแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 
และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน...  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งน้ี ตองพิจารณาถึงความจําเปนของการตองมีแผนปฏิบัติการ
ดาน… โดยตองมีแผนเฉพาะเทาท่ีจําเปนเทานั้น และตองพิจารณาแผนปฏิบัติการดาน... 
ที่เก่ียวของหรือสอดคลองกับแผนท่ีจะจัดทําขึ้นรวมดวย เพ่ือพิจารณาความจําเปนของการจัดทํา
แผน และ/หรือการควบรวมเปนแผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิกการจัดทําแผนฯ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติใหจัดทําแผนปฏิบัติการดาน… 

1. “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป” เปนแผนของหนวยงานของรัฐตั้งแตระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ที่กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป และรายป โดยแผนปฏิบัติราชการจะเปนแผนระดับท่ี 3 หลัก ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการ
ดาน… ที่เก่ียวของไปสูการปฏบิัตทิี่ชัดเจนและเปนรปูธรรม

3. “แผนอ่ืน ๆ” หมายถึง แผนปฏิบัติการดาน… อ่ืน ๆ ของหนวยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุใหใช
ชื่อนั้น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการสําหรับองคการมหาชน และ องคกรอิสระ ใหใชชื่อ “แผนปฏิบัติการ... 
(ชื่อหนวยงาน)...” สาํหรับรัฐวิสาหกิจ ใหใชช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เวนแตไดมีการระบุไวใน
กฎหมายใหใชช่ืออ่ืน

  ระดบัที
แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทําขึ้นโดย หนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและ

ประเด็นการพัฒนาของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทําข้ึน

ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ

ประกอบดวยแผนตาง ๆ ดงัน้ี

     แผนปฏิบัติการดาน... ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแผนสําหรับการดําเนินงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน หรือแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานของรัฐระดับต่ํากวากรมหรือเทียบเทาลงไป หนวยงานไมตองดําเนินการจัดสงมายังสํานักงานฯ เพ่ือพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตร ีรวมทั้งไมตองนําแผนดังกลาวเขาระบบ eMENSCR ดวย

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ

“หนวยงานของรัฐ” ไดแก หนวยงานที่เปนของรัฐไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือใน
รูปแบบอ่ืนใด และไมวาจะเปนองคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระหรือองคกรอัยการ
หรือไมนอยไปกวาท่ีระบุไวตามนยัของพระราชบัญญัติการจัดทาํยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 



11มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

11Data Privacy

การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติ มีหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการ “ต้ังเปา ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” 

แนวทางการดําเนินงานใหมีเปาหมายท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดอยาง

สอดคลองกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานตามเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติและสามารถสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

ไดอยางแทจริง โดยแผนระดับท่ี 3 จะเปนการดําเนินการในสวนของขั้น

การปฏิบัติ “Do” 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ไปสูการปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงาน

คุณภาพ (PDCA)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนไปตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เพ่ือใหเกิดกระบวนการ “ตั้งเปา ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก

    การดําเนินงาน (Do) จะมุงเนนการจัดทําแผนระดับท่ี 3 และการจัดทํา

โครงการ/การดําเนินงาน โดยที่ผานมา สํานักงานฯ ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองรวมกับหนวยงานของรัฐในการ

สรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผนระดับท่ี 3 (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป แผนปฏิบัติการ

ดาน...) และการจัดทําโครงการ/การดําเนินงาน ใหสามารถสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ของยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรมตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

ปรับปรุงแผนและการปฏิบัติใหมีความสอดคลองและเหมาะสม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการทบทวน 
แกไข และพัฒนากระบวนการจัดทําแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การดาํเนินงานใหเหมาะสมขึ้น

วางแผนที่มีรายละเอียดของแผนที่ครอบคลุมเปาหมาย
การดําเนินงาน การกําหนดประเมินความสําเร็จ แนว
ทางการดําเนินงาน ภาคีพัฒนาที่เก่ียวของ และกรอบ
ระยะเวลาการดําเนนิงาน

ตรวจสอบระหวางและภายหลังจากการปฏิบัติ
แผน และการพัฒนาตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนฯ และวิเคราะห
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดระหวางปฏิบัติงาน

PLAN การวางแผน DO การดําเนินงาน
ดําเนินการตามท่ีหนวยงานไดวางแผน
ไวผาน
• แผนระดับที่ 3
• โครงการ/การดําเนินงาน

CHECK การตรวจสอบ

ACT การปรับปรุง
การดําเนินงาน

การดําเนินงานของแผนระดับท่ี 3 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพ้ืนท่ีผานแผนระดับที่ 3

นอกจากแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการรายป และแผนปฏิบัติการดาน... ยังมีแผน

ระดบัท่ี 3 ระดับพ้ืนท่ี เปนกลไกสําคัญในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

พระราชกฤษฎกีาวาดวยการบริหารงานจงัหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

แผนระดับที่ 3 ระดับพ้ืนที่ เปนกลไกสําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติใหเกิดผลอยาง

เปนรปูธรรมและเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ีซ่ึงมีอัตลักษณและทรัพยากรแตกตางกันไป

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม จึงตองอาศัย
กลไกของแผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดและจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค เปนกระบวนการสําคญัในการถายระดับการพัฒนาตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป... ของกลุมจังหวัดและจังหวัด
โดยเปนแผนท่ีแปลงแผนพัฒนาจังหวัดสูการปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ ท่ีจําเปนตองดําเนินการ
ในจงัหวัดในแตละปงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทศิทางการพฒันาของจังหวัด

ระเบียบสํานักนายกรับมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

กําหนดใหมีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ) โดยมีนายกรฐัมนตรีเปนประธาน เพ่ือกําหนด
กรอบนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และแผนบริหาร
งบประมาณจงัหวัด ตลอดจนใหความเห็นชอบแผนตาง ๆ ขางตน

 

 1. แผนในระดับพ้ืนท่ีตองตอบสนองตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

 2. จัดทําโครงการ/การดําเนินงาน เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติใหเปนไปในทิศทางเดียว

กันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยใชขอมูลหวงโซคุณคาประเทศไทย (Final Value Chain Thailand: FVCT)

มติ ครม. เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มีมติรับทราบแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นท่ี
ซ่ึงประกอบดวย 3 แนวทาง ดังน้ี

 3. ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลดวยระบบ eMENSCR

กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ

แผนระดบัที่ 3 ระดบัพ้ืนที่
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กลไกของแผนระดับท่ี 3 เปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการดําเนินงานของระดับพื้นที่ เพื่อให

หนวยงานของรัฐในทุกระดับสามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายการพัฒนาที่เปนทิศทางเดียวกันอยางเปนเอกภาพ 

สงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ แผนระดับที่ 3 ระดับพ้ืนที่ 

ประกอบดวย

แผนระดบัที่ 3 ระดบัพ้ืนที่

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติในระดับพ้ืนที่ผานแผนระดับที่ 3

แผนพัฒนากลุมจังหวัดและจงัหวัด

แผนพัฒนากลุมจังหวัด : เปนแผนที่มุงเนนการชี้นําการพัฒนาของพ้ืนที่ในลักษณะกลุมจังหวัด
โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจของกลุ มจังหวัด มีระยะเวลาการ
ดําเนินการ 5 ป 
แผนพัฒนาจงัหวัด : เปนแผนที่มุงเนนการชี้นําการพัฒนาของพ้ืนท่ีจังหวัดซ่ึงมีเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี บรรจุขอมูลโครงการ/การดําเนินงานของสวนราชการในพื้นท่ี 
ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เ พ่ือการวางแผนภาพรวมของพ้ืนที่ในรูปแบบ
หวงโซคุณคา มีระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป

แผนปฏิบัติราชการกลุมจงัหวัดและจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด : เปนแผนเพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ
ในระดับกลุมจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด : เปนแผนเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐในระดับ
กลุมจังหวัด โดยโครงการที่บรรจุอยูในแผนฯ จะตองมีการเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญที่สามารถ
สงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม มีระยะเวลาการ
จัดทําแผนฯ 1 ป 

แผนพัฒนาภาค
แผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล 
มมีิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนท่ีครอบคลุมทุกมิติ เปนเครื่องมือบูรณาการแผนของสวนราชการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสูการปฏิบัติ โดยโครงการท่ีบรรจุจะตองมีการเช่ือมโยงกับ
โครงการขนาดใหญที่สามารถสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยาง
เปนรปูธรรม มกัมีระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป
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แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ตองตอบสนองความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถ่ิน และตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ

เนื้อหาของแผนฯ ระบุรายละเอียดของโครงการ/การดําเนินงาน เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ และงบประมาณที่จะตองใชดําเนินการเปนอยางนอย พรอมท้ังระบุใหชัดเจนวาโครงการ
หรือแผนงานใดที่จังหวัดประสงคจะขอต้ังงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง

    ดําเนินการจัดทําแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) กําหนด และนําเขาขอมูลแผนฯ 
และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เม่ือแลวเสร็จตามนัยของมติคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาตใินระดับพ้ืนท่ี

โครงการ

แผนระดบัที่ 3 ระดบัพ้ืนที่

การแปลงยทุธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นท่ี

* สามารถระบุไดมากกวา 1 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ (รอง)

*
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16Data Privacy

หลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) คือ หลักใน
การดําเนินการและปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ โดยใชเปนแนวทางจัดทํา
โครงการ/การดําเนินงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การ
ดําเนินงานใหสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิ
ไดอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี
• ผลลัพธสุดทาย คอื วิสัยทัศนและเปาหมายตามยทุธศาสตรชาติ (Z)
• ผลลัพธ ข้ันกลาง คือ เปาหมายของแผนแมบทในระดับประเด็น (Y2) 

เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแตละประเด็น
• ผลลัพธ เ บ้ืองตน คือ เปาหมายของแผนแมบทในระดับแผนยอย (Y1) 

เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแตละแผนยอยอยางชัดเจน 
และเปนแนวทางการพัฒนาเพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงาน

• ผลผลิต คือ เปาหมายของแผนงาน/โครงการ (X)

หลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(Causal Relationship : XYZ)
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แผนระดับที่ 3 เปน แผนเชิงปฏิบัติ ที่จัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐเพ่ือบรรลุภารกิจของหนวยงาน
หรือประเด็นปญหาเฉพาะดาน และสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สูการปฏิบัติ โดยตอง
สามารถสงผลตอการบรรลุผลลัพธตามเปาหมายของแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแมบทฯ อยางนอย 1 ประเด็น และตอง
สงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ตามหลักการความสัมพันธ เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัตริาชการรายป และแผนปฏิบัติการดาน…

หมายถึง เปาหมายของยุทธศาสตรชาติในภาพรวม และเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย 
(1) ดานความมั่นคง (2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

Z

Y
หมายถึง เปาหมายของแผนระดับท่ี 2 ประกอบดวย (1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(2) แผนการปฏิรูปประเทศ (3) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ (4) นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซ่ึงเปาหมายของแผนระดับที่ 2 ขางตน ถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติไปสูแนวทางการปฏิบัติ ทั้งน้ี เปาหมายของแผนแมบทฯ สามารถแบงออกได
เปน 2 ระดับ คือ เปาหมายของแผนแมบทระดับประเด็น (Y2) และเปาหมายของแผนยอย (Y1)

หมายถึง โครงการ/การดําเนินงาน ที่หนวยงานของรัฐจัดทําขึ้น โดยจําเปนตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม

X

แผนระดับที่ 3 เปนแผนที่บรรจุแผนงาน โครงการหรือการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีหนวยงานของรัฐและสวนราชการ
จัดทําขึ้น ผานแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการรายป และแผนปฏิบัติการดาน... (ถามี) 
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการจะเปนแผนระดับที่ 3 หลักในการถายระดับยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

เปาหมายแผนแมบท

ระดับประเด็น

37 ประเด็น
Y2

เปาหมายแผน

แมบทยอย

140 เปาหมายยอย

Y1

สรปุหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ)
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วิธีการจัดทําแผนระดับที่ 3 

ตามหลักการวงจรนโยบาย 

(Policy Cycle)

แผนระดับที่ 3 เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบน

ฐานขอมูลเชิงประจักษ การจัดทําแผนใหเปนแผนท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนตองให

ความสําคัญกับทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดทํา ตลอดจนการแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติ และการตรวจสอบประเมินผลหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผนตามหลักการ

วงจรนโยบาย (Policy Cycle)
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วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึงกระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ โดยทั่วไป

ประกอบดวย 5 ข้ันตอนการดําเนินการ ซ่ึงทุกกระบวนการมีความสําคัญอยางเทาเทียมกัน

วงจรนโยบาย (Policy Cycle)

ประเด็นการพัฒนาที่

เก่ียวของกับภารกจิ

หนาที่ของหนวยงาน

เปาหมายการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรชาติและแผน

ระดับที่ 2 ที่เก่ียวของ

หวงโซคุณคาของประเทศไทย
140 เปาหมายแผนแมบทยอย

ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (FVCT)*

ขอมูลพ้ืนฐานในการ

จัดทําแผนฯ

ENDS

WAYS

MEANS

เปาหมายที่ตองการ : 

เปาหมาย/คาเปาหมายของแผน

แนวทางในการบรรลเุปาหมาย : 

แนวทางการพัฒนา

เครื่องมือ : โครงการ

แผนปฏิบตัิราชการ/

แผนปฏิบตัิการดาน...

หนวยงานของรัฐปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการดาน... 

จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตาม

แผนฯ และนําเขาในระบบ eMENSCR

ปรั
บป

รุง
กา

รดํ
าเ

นิน
งา

นข
อง

แผ
น

กําหนดนโยบาย

กําหนดประเด็นเชิงนโยบาย

ตัดสินใจเชงินโยบาย

นํานโยบายไปปฏิบัติ

ทบทวนและ

ประเมินผล

นโยบาย

การกําหนดประเด็นเชิงนโยบาย : ศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวของกับภารกิจหนาที่ของหนวยงาน สถานการณในอดีต 
ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับท่ี 2 ที่เก่ียวของ รวมถึงหวงโซ
คุณคาของประเทศไทย โดยใชขอมูลเชิงประจักษจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน งานวิจัยในระบบ Open-D ขอมูลในระบบ 
eMENSCR และขอมูลไฟล JSON เพ่ือประมวลขอมูลสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการดาน... ที่มี
ประสิทธิภาพ

การกําหนดนโยบาย : เปนจุดเริ่มตนของการกําหนดแผนฯ โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสถานการณปญหาตาง ๆ 
มาจัดทําขอเสนอแผนฯ โดยมีข้ันตอน ไดแก (1) การพัฒนาทางเลือก (2) การประเมินทางเลือก และ (3) การตัดสินใจทางเลือก

การทบทวนและประเมินผลนโยบาย : หนวยงานของรัฐทบทวน และประมวลผลการดําเนินงานท่ีสามารถสงผลตอการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวของ และการดําเนินงานของแผนฯ รวมทั้งจัดทํารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 เพื่อวิเคราะหและทราบถึงปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน นําไปสูการปรับปรุงแกไข 
และพฒันาการจัดทําแผนฯ ในอนาคต โดยดําเนินการผานการนําเขาขอมูลของแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
ในระบบ eMENSCR

การนํานโยบายไปปฏิบัติ : หนวยงานของรัฐดําเนินการตามแผนฯ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําเขาแผนฯ 
ในระบบ eMENSCR เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของแผนฯ ในระยะตอไป

การตัดสินใจเชิงนโยบาย : การนําทางเลือกที่ผูจัดทําแผนฯ ตัดสินใจเลือก มาดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนฯ การเสนอแผนฯ 
และการประกาศใชแผนฯ 

*หมายเหตุ : หวงโซคุณคาฯ รายละเอียดปรากฏตามหนา 27
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและ

แผนระดับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ

ผานแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการเปนแผนระดับที่ 3 หลักในการแปลงยุทธศาสตรชาติและแผน

ระดับที่ 2 ตาง ๆ โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจะ

ดําเนินการบนหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

ดังน้ันแผนปฏิบัติราชการจึงตองสามารถถายระดับเปาหมายการพัฒนาของ

ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการ

ปฏิบัติราชการสามารถสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศ

ของยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม



21มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติผานแผนปฏิบัติราชการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ผานแผนระดับที่ 3

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปและรายป ตองตอบสนองตอภารกิจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ 

สาระสําคัญของแผนฯ ควรระบุความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่มีความ

เกี่ยวของ เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตลอดจนโครงการและ

งบประมาณที่จะตองใชดําเนินการเปนอยางนอย

ดําเนินการจัดทําแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนตามนัยของพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 ทั้งน้ี เม่ือแลวเสร็จ หนวยงานตองนําเขาขอมูลแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ตามนัยของมติ

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

* สามารถระบุไดมากกวา 1 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ (รอง)

*
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนแผนระดับที่ 3 ที่หนวยงานของรัฐจัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบ

ในการดําเนินงานในระยะ 5 ป ในการบรรลุภารกิจหลักของหนวยงานของรัฐ และขับเคลื่อน

เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติและเปาหมายแผนระดับที่ 2 ตลอดจนแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่

เกี่ยวของไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําประเทศไทยไปสู ประเทศท่ีมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการพฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนัยของพระ

ราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี หนวยงานของรัฐต้ังแตระดับกรมขึ้นไปตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 

5 ป และนําเขาขอมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ตลอดจนจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR
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1

2

3

4

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผน
ปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป

การนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

5

6

กฎหมายและมติ ครม. ที่เก่ียวของกับการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
 หลกัการในการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
กระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ป ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

วิธีการนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

หลักการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ป

 กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในระบบ eMENSCR

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่เคาโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
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แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

การจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ

ระยะ 5 ป01
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนกรอบในการปฏิบัติราชการในระยะเวลา 5 ปซ่ึงตองสอดคลองกับ

แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่เก่ียวของ เพื่อเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศที่มี

ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กฎหมายและมติ ครม. ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ป

หนวยงานของรัฐตองรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป ตามรายการที่สํานักงานฯ กําหนด โดย
จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผน ท้ังนี้ 
ตองนําเขารายงานผลสัมฤทธ์ิ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 
ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณถัดไป ในระบบ 
eMENSCR นอกจากนี้ สํานักงานฯ ตองช้ีแจงทําความเขาใจ
กับทุกภาคสวนใหถูกตอง เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ดําเนินงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO 
CHECK ACT: PDCA) โดยทาง สํานักงานฯ ตองสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรู การถายทอดและการแลกเปลี่ยนขอมูล/
องคความรูที่สมบูรณ เพ่ือนําไปสูการพัฒนานโยบายหรือ
แนวทางตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐอยางเปนรูปธรรม

มติ ครม. วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

3

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แนวทางการ
เสนอแผนเขาสูการพิจารณาของ ครม.

กําหนดใหจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผน
ระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับที่ 3 โดยการเสนอแผน
ระดับท่ี 3 ใหทุกหนวยงานของรัฐเสนอแผนฯ ไปยัง สํานัก
งานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนที่ สํานักงานฯ 
กําหนดไว ทั้งน้ี ทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป เพ่ือเปนแผนระดับท่ี 3 หลัก ในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ และนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม แตอยางไรก็ตาม หนวยงานที่จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป ไมตองสงแผนฯ 
มายังสํานักงานฯ พิจารณากล่ันกรอง เนื่องจากไมตองเสนอ
คณะรฐัมนตรีพิจารณา/ทราบ

1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการ
ปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2
มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ

นําเขาขอมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในระบบ eMENSCR ท่ีผานการสงอนุมัติขอมูลแผนระดับท่ี 3 (M7) และ
รายงานผลสัมฤทธ์ิ โดยหนวยงานของรัฐตองดําเนินการรายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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หลักการในการจัดทําแผนฯ

เนื้อหาของแผนฯ เปนปจจัยหลักที่จะสนับสนุนใหแผนเปนแผนที่มีคุณภาพ สงผลตอการดําเนินการ

ตามภารกิจหนาที่ของหนวยงานของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั ้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

หนวยงานจึงควรประยุกตนําหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) มาใชในการจัดทําแผน โดยใชขอมูล

เชิงประจักษจากแหลงอางอิงท่ีนาเชื่อถือ 

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรท่ีแสดงถึง

กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ

ประกอบดวย 5 ขั้นตอนการดําเนินการ ไดแก (1) การ

กําหนดประเด็นเชิงนโยบาย (2) การกําหนดนโยบาย 

(3) การตัดสินใจเชิงนโยบาย (4) การนํานโยบายไป

  ปฏิบัติ และ (5) การทบทวนและประเมินผลนโยบาย  

       ซ่ึงทุกกระบวนการมีความสําคัญอยางเทาเทียม

วงจรนโยบาย (Policy Cycle)

แผนฯ ตองตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานของรัฐและตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวของ 

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนโครงการ/การดาํเนนิการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่คาดการณวา
จะใชในชวงระยะเวลา 5 ป

หนวยงานของรัฐตองนําเขา ขอมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR รวมทั้งจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลากําเนินการ (หวงระยะเวลา 5 ป) และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก
ของปงบประมาณถัดไป โดยสํานักงานฯ จะดําเนินการรวบรวม ประมวลผล รายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR และ
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป

หนวยงานของรัฐไมจําเปนตองสงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของหนวยงานของรัฐ ใหสํานักงานฯ 
พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไมตองมีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนการประกาศใช

ชวงเวลาของแผนฯ ตองสอดคลองกับหวงเวลาของแผนแมบทฯ (ป 2560 ป 2570 ป 2575 และป 2580)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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หลักการในการจัดทําแผนฯ

การอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ เปนหัวใจสําคัญในการจัดทําแผนใหเปนแผนที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ หนวยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวของกับภารกิจหนาที่ท้ังในอดีต 

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะหขอมูลดวย 

“หวงโซคุณคาของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT) ซ่ึงเปนองคประกอบ 

กิจกรรม และกระบวนการตาง ๆ ท้ังหมด ท่ีมีความสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนระบบตลอด

กระบวนการการดําเนินงานท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) น้ัน ๆ ได เพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน และสามารถสงผลตอการบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจริง

แหลงขอมลูสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

หวงโซคุณคาประเทศไทย (FVCT)

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรชาติ และ

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
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คูมือการจดัทําโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบรรลเุปาหมาย

ตามยทุธศาสตรชาติ

โครงการ/การดําเนนิการงาน (X) เปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคญัในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ 2 

และแผนระดับที่ 3 โดยโครงการของหนวยงานของรัฐทุกโครงการตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สามารถสงผลตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายไดตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (Causal Relationship : XYZ) และอยูบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยจะตองมีความสอดคลองกัน

อยางนอย 1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และสามารถสงผลตอการขับเคลื่อนอยางนอย 1 เปาหมาย

แผนแมบทยอย (Y1) ใหสามารถบรรลุผลลัพธตามท่ีกําหนดไดอยางเปนรูปธรรม

 

หนวยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดทําโครงการจากคูมือ 

“คู มือการจัดทําโครงการเ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติ” ท่ีสํานักงานฯ จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตองบรรจุโครงการ/การดําเนินงาน ที่เปนรูปธรรมสามารถสงผลตอการ

บรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น หนวยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบ

ประเมนิคุณภาพโครงการเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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กระบวนการรางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนไปตาม
ความเหมาะสม หรือระเบียบท่ีเก่ียวของของแตละหนวยงาน

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

หนวยงานของรัฐจัดทํา 
(ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

ประกาศใช
แผนฯ

การกําหนดนโยบาย

นําเขาแผนฯ เขาสูระบบ 
eMENSCR

หนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามแผนฯ

หนวยงานจัดทาํรายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ

การนํานโยบายไปปฏิบัติ

ประเด็นการพัฒนา
+ เปาหมายการพัฒนา 

+ FVCT

การกําหนดประเด็น
เชิงนโยบาย 

ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณในปจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) 
(กรณีที่หนวยงานดําเนินการตามปปฏิทนิ : ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)

การทบทวนและประเมนิผล 

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

หนวยงานของรัฐนําแผนฯ ท่ีไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ (M7) 
เขาสูระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลงัประกาศใชแผนฯ

การตัดสินใจเชิง
นโยบาย

นํารายงานฯ เขาสูระบบ 
eMENSCR*

* หมายเหต:ุ สํานักงานฯ ดําเนนิการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธ์ิที่นําเขาในระบบ eMENSCR 
                 และดําเนินการเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

แบบฟอรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป02

     แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตน

เทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนฯ และให มีขอมูลตามที่ กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR โดย

หนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของ

แผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 3
  แผนระดับที่แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร : สรุปสาระสําคัญของแผนฯ

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

• แผนท่ีระดับท่ี 1 ระบุยุทธศาสตรชาติดานหลัก

และดานรองที่สอดคลองกับแผนฯ

• แผนระดับที่  2 ระบุประเด็นแผนแมบทฯ ท่ี

เ ก่ียวของดานหลักและดานรอง รวมท้ังระบุ

เปาหมายระดับประเด็นและแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่เก่ียวของ และแผนระดับท่ี 2 อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ (หากม)ี

• แผนระดับที่ 3 หนวยงานจะตองระบุแผนระดับที่ 

3 อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

สวนท่ี 3 ความสอดคลองกับเปาหมาย SDGs

• ระบุเปาหมาย (Goal) และเปาหมายยอย (Target) 

ของ SDGs ที่มีความสอดคลองกับแผนฯ 

สวนท่ี 4 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบดวย วิสัยทัศน 

พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดรวม 

• ระบุแผนยอยภายใตแผนฯ ประกอบดวยแผนปฏิบัติ

การเรื่อง เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ

พัฒนา โครงการ/การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ

ผูจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

• งบประมาณที่คาดการณในชวงระยะเวลา 5 ป

เคาโครงแบบฟอรม
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกบัแผนฯ ไดโดยตรง

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนฯ

อธิบายวาแผนฯ สามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ไดโดยตรงอยางไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิง

เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวมตอการบรรลุเปาหมาย และการ

บรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตรชาติ

• สรปุสาระสําคัญในภาพรวมของแผนฯ

• กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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ระบุประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง
และสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายนั้นไดโดยตรง

ระบุเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (Y2) ท่ีแผนฯ สามารถ
สงผลตอการบรรลุเปาหมายได โดยสามารถระบุไดมากกวา 1 เปาหมาย

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
ที่หนวยงานมีภารกิจท่ีสอดคลองโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวใหบรรลุตามที่
กําหนดในแตละเปาหมายไดโดยตรงอยางไร
ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นคิดเปน 

จํานวน (กรณีที่ไมสามารถคาํนวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกบัแผนฯ ไดโดยออม

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนฯ

อธิบายวาแผนฯ สามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ไดโดยออมอยางไร โดยระบุความเช่ือมโยงของแผนฯ ในเชิง

เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวมตอการบรรลุเปาหมาย และการ

บรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตรชาติ

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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ระบุแนวทางการพฒันาของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มคีวามสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่แผนฯ มีความ

สอดคลองและสามารถสนับสนุนการบรรลเุปาหมายไดโดยออม

ระบุเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี

ความสอดคลอง โดยสามารถระบุไดมากกวา 1 เปาหมาย

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถมีสวนรวมขับเคล่ือนใหเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน
แมบทฯ ท่ีหนวยงานมีภารกิจที่สอดคลองโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวให
บรรลุตามท่ีกําหนดในแตละเปาหมายไดอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยคิดเปน 

จํานวน (กรณทีี่ไมสามารถคํานวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
ที่หนวยงานมีภารกิจท่ีสอดคลองในเชิงสนับสนุน ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กําหนดไวใหบรรลุ
ตามท่ีกาํหนดในแตละเปาหมายไดโดยตรงอยางไร
ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นคิดเปน 

จํานวน (กรณีที่ไมสามารถคาํนวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

ระบุแนวทางการพฒันาของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคลอง

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถมีสวนรวมขับเคล่ือนใหเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน
แมบทฯ ท่ีหนวยงานมภีารกิจที่สอดคลองในเชิงสนับสนุน ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว
ใหบรรลุตามที่กําหนดในแตละเปาหมายไดอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยคิดเปน 

จํานวน (กรณทีี่ไมสามารถคํานวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

ระบุแนวทางการพฒันาของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคลอง

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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ระบุนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับปจจุบันท่ีแผนฯ มคีวามสอดคลอง 

ระบุนโยบายท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติท่ีแผนฯ มคีวามสอดคลอง

ระบุตัวชี้วัดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง 
และสามารถนํามาเทียบเคียงในการหาผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ได  

ระบุเปาหมายหลักที่แผนฯ มีความสอดคลอง พรอมท้ังอธิบายความ
สอดคลองของแผนฯ กับเปาหมายการพฒันาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ระบุเปาหมายระดบัของหมุดหมายของแผนฯ ที่มีความสอดคลอง พรอมท้ังอธิบาย
ความสอดคลองของแผนฯ กับเปาหมายการพัฒนาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 13

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

หนวยงานระบุรายละเอียดเคาโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ นโยบาย
และแผนระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง 
และตามที่ระบุในแผนฯ

ระบุกลยุทธของนโยบายระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคลอง

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป



37มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

•  กรณีท่ีแผนปฏิบัติราชการฯ ของหนวยงาน (ระดับกระทรวง) มีความเช่ือมโยง สอดคลอง 

และ/หรือสนับสนุน แผนปฏิบัตกิารดาน… ท่ีเก่ียวของ หรือ

• กรณีที่แผนปฏิบัติราชการฯ เปนของหนวยงานระดับกรม ใหระบุแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงตนสังกัด

ระบุเปาหมาย (Goal) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 
พรอมทั้งอธิบายความสอดคลองดังกลาว

ระบุเปาหมายยอย (Target) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 
พรอมทั้งอธิบายความสอดคลองดังกลาว

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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ระบุวสิัยทัศนของหนวยงานของรัฐผูจัดทําแผนฯ 

ระบุพันธกิจของหนวยงานของรัฐผูจัดทําแผนที่สอดคลองกับการขับเคล่ือน
ดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

ระบุวตัถุประสงคในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ โดยจะตองสอดคลอง

กับหลักการและเหตุผล

ระบุเปาหมาย คาเปาหมายและตัวชี้วัดรวม

ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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ระบุเปาหมายของแผนฯ ทั้งในสวนของเปาหมายเชิงผลผลิต และเปาหมายเชิงผลลัพธ

ระบุคาเปาหมายของแผนฯ ที่ตองการวัดความสาํเร็จของแผนฯ วาประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไวเพียงใด

ระบุสิ่งท่ีเปนตัววัดความสําเร็จของแผนฯ วาสามารถประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่วางไวเพียงใด

ระบุแนวทางการพัฒนา/แนวทางการดําเนินการของแผนฯ ท่ีจะสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของแผนน้ัน ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยอธิบายหลักการสําคัญในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหแผนสมัฤทธิ์ผล สามารถระบุไดมากกวา 1 แนวทางการพัฒนา

ระบุแผนงาน/โครงการ ท่ีหนวยงานของรัฐจะดําเนินการใหแผนสามารถ

บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวได โดยสามารถระบุไดมากกวา 1 แผนงาน/

โครงการสําคัญ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

ระบุแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนยอย) ทั้งหมด ตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ป ของหนวยงาน

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป
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ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว โดยแยก

วงเงินออกเปน 5 ป ตามปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

(กรณีหนวยงานยึดตามปปฏิทิน) และแหลงท่ีมา

ระบุวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว เบื้องตน

สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ตลอดระยะเวลาของแผนฯ 

โดยจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณนั้น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR 

โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของ

แบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป

Template แผนระดับที่ 3
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แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

การนําเขาแผนปฏิบตัิราชการ

ระยะ 5 ป ในระบบ eMENSCR03

หนวยงานราชการตองนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลั งประกาศใชแผนฯ 

เพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป
2. แผนปฏิบัติการดาน…
3. แผนอื่น ๆ (แผนปฏบิัตกิารดาน... ของหนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย

ระบุใหใชชื่อนั้น ๆ)
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการ

ดาน…

สรปุแผนระดับที่ 3 ท่ีหนวยงานตองนําเขาในระบบ eMENSCR 

เฉพาะกองแผน หรือกองท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําและบริหารจัดการแผนของหนวยงานเทาน้ัน ที่ไดรับสิทธิ์ในการ

นําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

เปนเครื่องมือหลักสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ 2 ของทุก

หนวยงานของรัฐ โดยหนวยงานจะตองนําเขาและรายงานขอมูลโครงการ/การดําเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตามระเบียบ

วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR

ทําความรูจักระบบ 

eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

บนฐานขอมลูเชิงประจักษ กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐนําเขาขอมูลแผนระดับที่ 3 ทั้งในสวนของ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการรายป และแผนปฏิบัติการดาน… ท่ีผานการสง

อนุมตัิขอมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ eMENSCR 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เร่ืองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติบน
ฐานขอมูลเชิงประจักษ นําเขาขอมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในระบบ eMENSCR ที่ผานการ
สงอนุมัติขอมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการนําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR



43nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR

1) การ login เขาสูระบบ

*หมายเหตุ : การเขาสูระบบเพ่ือสรุปแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ทําได

เฉพาะบัญชีผูใช (Username) ของหนวยงานระดับกองท่ีมีความเก่ียวของ

เทาน้ัน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ไดท่ี >>> Click <<< 

ชื่อผูใช

แถบเมนู รายช่ือโครงการ

แถบคนหา

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพ่ือเขาสูการเพ่ิมขอมูลแผนปฏิบัติราชการ

• เขาสูระบบผานทาง

emenscr.nesdc.go.th

• กรอก Username และ Password 

ของกองที่มีสิทธ์ิใหนําแผนฯ เขาระบบ

eMENSCR*

เมื่อ Log in เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาเวบ็ไซตตามภาพดานลาง 

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR
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3) เพ่ิมขอมูลแผนปฏิบตัิราชการ

4) กรอกขอมูล “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป” ที่หนวยงานของรัฐไดประกาศใชแลว

(1) ระบุช่ือแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

(2) ระบุปที่เร่ิมตนประกาศใชแผนฯ และปงบประมาณท่ีสิ้นสุดแผนฯ (ในกรณีแผนฯ อยูระหวางจัดทํา ใหใสปท่ี

คาดวาจะมีการประกาศใชแผนฯ)

(3) ระบุช่ือหนวยงานท่ีจัดทําแผนฯ ในระดบักระทรวงและระดบักรม (หรือเทียบเทา)

(4) ระบุบทสรุปผูบริหารโดยสรุปสาระสาํคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจําเปนในการจดัทําแผนฯ

(1) เลือก “เพ่ิมแผนระดับที่สาม”

(2) เลือก “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป”  

1

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

2

1 2
3

4

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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(1) เลือกรายละเอียดยทุธศาสตรชาติดานที่เก่ียวของโดยตรง

(2) เลือกรายละเอียดของเปาหมายของยทุธศาสตรชาตทิี่เก่ียวของ

(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นของยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

(4) ระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลเุปาหมายของยทุธศาสตรชาตไิดอยางไรบาง

ยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของโดยตรง

เปาหมาย

ระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอการ

บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไร

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรที่เก่ียวของโดยตรง

ระบุวาแผนปฏิบตัริาชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ไดอยางไร

(1) เลือกรายละเอียดแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง

(2) เลือกรายละเอียดของเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

(3) เลือกรายละเอียดของแผนยอยของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ

ระบุวาแผนปฏิบตัริาชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ไดอยางไร

(4) ระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายระดับประเด็นของแผน
แมบทฯ ไดอยางไร

(5) ระบุจํานวน/รอยละท่ีคาดวาแผนปฏิบัติ
ราชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ระดับประเด็นของแผนแมบทฯ

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

5) กรอกขอมูลความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

6) กรอกขอมูลความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ

1

ประเด็น

2
3

4

เปาหมาย
แผนยอย

2
3

1

4

5
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(1) ระบุวิสัยทัศนของหนวยงานของรัฐ 
(2) ระบุพันธกิจของหนวยงานของรัฐที่สอดคลองกับการดําเนินการตามยทุธศาสตรชาต/ิแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาต ิ

(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (สามารถระบุไดมากกวา 1 แผน โดยเลือก “เพ่ิมแผน”)

(1) ระบุขอมลูท่ีเก่ียวของของแผน

     ระดับท่ี 2 อื่น ๆ 

เนื่องจากแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ
อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบาย
และแผนวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 
2565 จะครบวาระในป พ.ศ. 2565

จึงจะมีการปรับปรุงระบบ eMENSCR 
ในสวนของความเก่ียวของกับแผน
ระดับท่ี 2 ในอนาคต

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

7) กรอกขอมูลความสอดคลองกับแผนระดบัท่ี 2 และ 3 อ่ืน ๆ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)

1

2

8) กรอกสาระสําคัญของแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป

1

2
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(1) ระบุ “เรื่อง” ของแผนฯ ประเด็นในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ

(2) ระบุเปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

(3) ระบุแนวทางการพัฒนาประเด็น และแผนงาน/โครงการ ท่ีสําคัญ

(1) ระบุวงวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไวสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ตลอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป โดยจําแนก

ตามแหลงท่ีมาของงบประมาณ ทั้งน้ีระบบจะทําการรวมประมาณการวงเงนิงบประมาณของแผนฯ โดยอัตโนมัต ิ

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

8) กรอกสาระสําคัญของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป (ตอ)

3

1

2

9) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (งบประมาณ)

1
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(2) ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว โดยแยกรายปงบประมาณ ทั้งน้ีระบบจะทําการรวมประมาณการ

     วงเงินงบประมาณของแผนฯ โดยอัตโนมัติ 

(1) นาํไฟลแผนในรูปแบบ PDF มาอัปโหลด

(2) Click สงแบบฟอรมเพ่ือนําแผนฯ เขาสูระบบ

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ความกาวหนารายป และนําเขาระบบ eMENSCR ภายในไตรมาส
แรกของปงบประมาณถัดไป และจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์สรุปภาพรวมการดําเนินการ เม่ือสิ้นสุดหวงระยะเวลา
ของแผนฯ และนําเขาระบบ eMENSCR ในปงบประมาณถัดไปเชนเดียวกัน

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

9) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป (งบประมาณ) (ตอ)

2

10) อปัโหลดเอกสารแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป โดยเลือก “อัปโหลดเอกสาร”

1

2
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แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป04

     ทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ป เม่ือสิ้นสุดแผน (ครบหวงระยะเวลา 5 ป) และนําเขาในระบบ eMENSCR
ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไปหลังสิ้นสุดแผน
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หนวยงานจดัทํารายงานผลสมัฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCA 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป 

  แผนปฏิบัติราชการ

หนวยงานของรัฐจําเปนตองตรวจสอบการดําเนินงานที่ปฏิบัติไวตามแผนฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะหถึงปญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน และเพื่อปองกันการเกิดปญหาซํ้าซอนในการดําเนินงาน

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป โครงการและการดําเนินงานใหเหมาะสมมากข้ึน

กระบวนการจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป อยูใน

ขั้นตอนของ CHECK และ ACT ดังน้ี

หนวยงานของรัฐนําเขารายงานผลสมัฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณถัดไป ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยสํานักงานฯ จะดําเนินการประมวล รวบรวม
รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ท่ีนําเขาระบบ eMENSCR และเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ใชการประเมินสถานะการบรรลุเปาหมาย ดวยการคํานวณผลเปนเลขฐาน 100

100%

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดทํา
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป
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การแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

ใชหลักการคํานวณผลเปนฐาน

100 และเทียบคาเปาสี  โดยมีคา

เปาสีและตัวอยางการคํานวณ

ตามขอมูลดานลาง

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100

กรณีสแีดง สม เหลือง 

ใหวิเคราะหแนวทางการดาํเนินงานและ

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณเพ่ือให

เกิดผลสมัฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพตอไปในการ

ปฏิบัติราชการแผนดิน

ดําเนนิการไดนอยกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย
: สถานการณต่ํากวา 50% ของคาเปาหมาย

ดําเนนิการไดรอยละรอยละ 50 – 75 ของคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในชวง 50 –75% ของคาเปาหมาย

สีแดง

สีสม

สีเหลอืง

สีเขียว

บรรลุมากกวารอยละ 75 ของคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในชวง 76–99% ของคาเปาหมาย

บรรลุตามคาเปาหมาย

: สามารถบรรลุคาเปาหมาย 100% 

กรณีสเีขียว (บรรลุเปาหมาย) ใหหนวยงานนํา
แนวทางการดําเนินงานไปตอยอดการพัฒนากับ
แผนฯ ของหนวยงานในระยะตอไป

ตัวอยาง สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ SME ตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ

คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี รอยละ 45

ในขณะท่ีปจจุบันสัดสวน
GDP ของ SME อยูท่ี 
รอยละ 43

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 95% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมาย สีเหลือง

คาเปาหมายที่      45 เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     43 เทากับ   43 × 100 = 95

                       45

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

คาเปาหมาย

สถานการณ
บรรลุเปาหมาย

76% – 99%
ของคาเปาหมาย

51% – 75%
ของคาเปาหมาย

ต่ํากวา 50%
ของคาเปาหมาย

ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ใหหนวยงานดําเนินการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ (ครบหวงระยะเวลา 5 ป) พรอมนําเขาระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป

ใชหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีซ่ึงเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการท่ี

สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

ตอคาเปาหมายที่กําหนดไว 

ระบุคาเปาหมายท่ีแผนสามารถ
สัมฤทธิ์ไดจากการดําเนินการ
ตามแผนฯ และนําคาผลสัมฤทธิ์
ดังกลาว ไปคํานวณรวมกับคา
เปาหมายท่ีแผนฯ กําหนดไว 
เพื่อหาระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการ

100%

หลักการของการรายงานผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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กรณีที่แผนแมบทยอยมคีาเปาหมายเปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ” ใหคํานวณโดยใชคาต้ังตนจาก

ปฐาน (พ.ศ. 2561)

กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ...ตอป” ใหคํานวณโดยใชคา

สถานการณในปที่ผานมา

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

ตัวอยาง รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน คาเปาหมายที่ตองบรรลุในชวงป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 

2565 ขยายตัวรอยละ 10 ในขณะท่ีปจจุบันรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปน 500 ลานบาท

โดยรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมในปฐาน (พ.ศ. 2561) เปน 1,000 ลานบาท

1. คํานวณอัตรารอยละ 10 จากคาปฐานที่ 1,000 ลานบาท

คาที่ตองเพ่ิมข้ึนเปน 100 ลาน คิดเปนรายไดรวม 1,100 ลานบาท

2. คํานวณผลเปนฐาน 100 เพ่ือระบสุถานะการบรรลุคาเปาหมาย

สถานการณคิดเปนรอยละ 45.45 ของคาเปาหมาย จึงอยูในเกณฑ “ดําเนินการไดนอยกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย”  สีแดง

คาเปาหมายท่ี      1,100 ลานบาท เทียบเทากับ 100

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

1,100

10 x 1000 = 100 ลานบาท

    100
คาเปาหมายในชวงป พ.ศ. 2563-

พ.ศ. 2565 เทากบั 1,100 ลาน

บาท

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

ตัวอยาง อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตัวเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน คาเปาหมายที่ตองบรรลุในชวงป พ.ศ. 

2561 – พ.ศ. 2565 ขยายตัวรอยละ 10 ในขณะท่ีปจจุบันการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญอยูที่ 

1,600 ลานบาท โดยการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตวัในปที่ผานมาอยูที่ 1,500 ลานบาท

1. คํานวณอัตรารอยละ 10 จากคาในปที่ผานมาที่ 1,500 ลานบาท

2. คาเปาหมายในปน้ีจึงมีคาเปน

3. คํานวณผลเปนฐาน 100 เพ่ือระบสุถานะการบรรลุคาเปาหมาย

สถานการณคิดเปนรอยละ 96.97 ของคาเปาหมาย จึงอยูในเกณฑ “บรรลุไดมากกวารอยละ 75 ของคาเปาหมาย”  

คาเปาหมายท่ี      1,650 ลานบาท เทียบเทากับ 100

คาปจจุบันอยูที่     1,600  ลานบาท  เทากับ   1,600 × 100 = 96.97

1,650

10 x 1500 = 150 ลานบาท

    100

1,600 + 150 = 1,650 ลานบาท

สีเหลอืง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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จัดทํารายงาน

ผลสัมฤทธิ์

การดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หนวยงานของรัฐ

จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
(ครบหวงระยะเวลา 5 ป) โดยจัดใหมีองคประกอบของแผนฯ 
อยางนอยตามท่ีสํานักงานฯ กําหนดในฟอรม

สํานักงานฯ ประมวล

และเสนอเขา ครม.

สํานักงานฯ ประมวล

รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์

และเสนอเขา ครม.

สํานักงานฯ ดําเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
ที่นําเขาในระบบ eMENSCR  และเสนอตอคณะรัฐมนตรี

นําแผนฯ เขาสูนําแผนฯ เขาสู

ระบบ eMENSCR

เมื่อหัวหนาสวนราชการเห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ใหหนวยงานนํา
รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เขาระบบ eMENSCR โดยกองที่มีสิทธ์ินําเขาแผนฯ 
ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถดัไป

กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไปหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.)
(กรณีที่หนวยงานดําเนินการตามปปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)

      เปนเครื่องมือใหทุกหนวยงานของรัฐสามารถใชในการ
วิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการดําเนินงาน และนําขอมูลมาใชเพ่ือตอยอดภารกิจของหนวยงาน โดยมีเปาหมาย
ที่สอดคลองบูรณาการกัน ซ่ึงเปนการตอบโจทยวงจรนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
โครงการ/การดําเนินงาน ไปจนถึงเปาหมายระดับประเทศ 

ระบบ eMENSCR มคีวามสําคัญอยางไร?

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

  แผนระดับที่การจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
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แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

แบบฟอรมการจัดทํารายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ป
05

     แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียง

ขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ 

eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตอง

มขีอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่

สวนท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป ตอแผนระดับ 3 ระบุรายละเอียด
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนฯ โดย
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลอง

กับแผนฯ
• แผนระดับที่  2 ระบุเปาหมายระดับประเด็นและ

เปาหมายของแผนแมบทยอยของยุทธศาสตรชาติ
• แผนระดับท่ี 3 ระบุแผนแมบทฯ ท่ีสอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

สวนท่ี 6 ระบุแนวทางการปรบัปรุงแกไข ระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

สวนท่ี 5 ระบุปญหาและอปุสรรค ระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

สวนท่ี 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงานตามแผนฯ 
ตอเปาหมาย SDGs

เคาโครงแบบฟอรมการจัดทํารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ป
• ระบุปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ 

และแนวทางการปรับปรุงแกไขแผนฯ

สวนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป
• ระบุรายละเอียดตาง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปาหมายและคา
เปาหมายของแผนฯ คาเปาหมายที่สัมฤทธิ์ตอคา
เปาหมายรวม สถานการณบรรลุผลสัมฤทธิ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยางไร 
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บทสรุปผูบริหารจะเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากจะเปนการสรุปเน้ือหาทั้งหมดของทั้ง

แผนฯ ซ่ึงจะทําใหผูบริหารของหนวยงาน ผูตรวจราชการ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

สามารถเห็นภาพรวมการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปญหาอุปสรรคของ

แผนฯ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการกําหนดการดําเนินงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบุช่ือแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ระบุขอมูลภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตลอดหวงระยะเวลา 5 ป  ตอ

เปาหมายของแผนฯ และเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึง

ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ และแนวทางการปรับปรุง/

พัฒนาการดําเนินงานสําหรับระยะตอไป

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุวาแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผนฯ ทั้งน้ี กรณีที่สามารถระบุเปนคาตัวเลข หรือสัดสวนรอยละได โปรดระบดุวย

ระบุเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดย

อางอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
เทียบกับคาเปาหมายรวมของแผน โดยการคํานวณดวยหลักการ
คํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์ตอคา

เปาหมายรวมของแผนปฏิบั ติ

ราชการระยะ 5 ป ที่กําหนดไว

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุวาแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผนฯ ทั้งน้ี กรณีที่สามารถระบุเปนคาตัวเลข หรือสัดสวนรอยละได โปรดระบดุวย

ระบุเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดย

อางอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
เทียบกับคาเปาหมายรวมของแผน โดยการคํานวณดวยหลักการ
คํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์ตอคา

เปาหมายรวมของแผนปฏิบั ติ

ราชการระยะ 5 ป ที่กําหนดไว

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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หนวยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของแตละแผนยอย/การดําเนินงาน/ประเด็น ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวทางการพัฒนาตลอดจนโครงการภายใตแตละแผนยอย 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายของยทุธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

กรณีท่ีแผนฯ ของหนวยงานมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให
หนวยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเคาโครงนั้น ๆ หากไมมีการจําแนกออกเปน “แผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง...” ใหหนวยงานปรับเคาโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามความเหมาะสมของแผนฯ

ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนฯ โดยอางอิง

รายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ระบุแผนปฏิบัติราชการยอย/การดําเนินงานเร่ือง/ประเด็น 

ซ่ึงเปนแผนยอยภายใตแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 
เทียบกับคาเปาหมายที่ ได กําหนดไว โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายท่ีสัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง...

หนวยงานระบุรายช่ือโครงการ/การดําเนินงานภายใต
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนยอย) ท่ีมีสวนสําคัญในการ
สงผลตอการบรรลุคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง
... นั้น ๆ (แผนยอย) โดยรายละเอียดโครงการ ผูท่ีเก่ียวของ
จะสามารถเรียกดูไดจาก eMENSCR

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผน

อธิบายการดําเนินการของแผนฯ ที่สงผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ของยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองอยางมีนัยสําคัญ โดยระบุการดําเนินการ

หลักท่ีมีความสามารถในการขับเคลื่อนเปาหมายของยทุธศาสตรชาติได

ระบุแผนแมบทฯ ที่สอดคลองกับแผนฯ โดยตรง

(รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ 
ที่สอดคลองกับแผนฯ (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ โดยตรง

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

กรณีที่แผนฯ ของหนวยงานสอดคลองทางออมกับประเด็นยุทธศาสตรชาติมากกวา 1 ประเด็น 

ใหรายงานผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตรชาติดานน้ันดวย โดยอางอิงตามแผนฯ ของหนวยงานท่ีไดระบุไวแลว

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ท่ี

กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หาก

สามารถระบุเปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุคา เปาหมายท่ีแผนปฏิบั ติ

ราชการระยะ 5 ปสามารถสัมฤทธิ์

ไดตอคาเปาหมายระดับประเด็น

ของแผนแมบทฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
เทียบกับคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายแผนยอยของแผนแมบทฯ 

ที่กําหนดไวอยางไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ โดย

ระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุคาเปาหมายที่ แผนปฏิ บัติ

ราชการระยะ 5 ปสามารถสัมฤทธิ์

ไดตอคาเปาหมายระดับแผนยอย

ของแผนแมบทฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
เทียบกับคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ที่

กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หาก

สามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสดัสวนรอยละได

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ปสามารถสัมฤทธิ์ไดตอคา

เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ป เทียบกับคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคาํนวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศฯ ที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

ระบุเรื่อง/ประเดน็ของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบใุนแผนฯ)

ระบุข้ันตอนการดําเนินงานที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุโครงการท่ีสนับสนุนท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ปสามารถสัมฤทธิ์ไดตอคา

เปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ป เทียบกับคาเปาหมายของแผนปฏิรูปประเทศ โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุวัตถุประสงคที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ท่ีใชอางอิง

ระบุเปาหมายรวมท่ีสอดคลองกับแผนพฒันาฯ ท่ีใชอางอิง

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ใชอางอิง

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนด

ไวอยางไร ระบุผลสมัฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรอืสัดสวนรอยละได 

ระ บุค า เป าหมายที่ แผนปฏิ บั ติ

ราชการระยะ 5 ปสามารถสัมฤทธิ์

ไดตอคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
เทียบกับคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธ์ิของ
แผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

ระบุยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางอิง

ระบุเปาหมายระดับยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนพฒันาฯ

ระบุแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ท่ีใชอางอิง

หนวยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง และระบใุนแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางอิง

ระบบกลยุทธการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางองิ

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ท่ีกําหนด

ไวอยางไร ระบุผลสมัฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรอืสัดสวนรอยละได 

ระ บุค า เป าหมายที่ แผนปฏิ บั ติ

ราชการระยะ 5 ปสามารถสัมฤทธิ์

ไดตอคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
เทียบกับคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธ์ิของ
แผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

หนวยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง และระบใุนแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุกลยุทธการพฒันาท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 51

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่กําหนดไวอยางไร โดย

ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ปสามารถ

สัมฤทธิ์ไดตอคาเปาหมายของ

นโยบายและแผนระดับชาติฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
เทียบกับคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

หนวยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของ

หนวยงานสอดคลอง และตามที่ระบุในแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่

แผนน้ัน ๆ ไดกําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หาก

สามารถระบุเปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 

5 ปสามารถสัมฤทธิ์ไดตอคาเปาหมายของ

แผนและระดับท่ี 3 อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป เทียบกับคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่
เก่ียวของ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปน
ฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การคํานวณของหนวยงาน

กรณีเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของหนวยงานของรัฐระดับกรม หนวยงานตองรายงาน

ผลสัมฤทธิข์องการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

ของกระทรวงเจาสังกัดดวย

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุเปาหมายยอยท่ี... สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายที.่.. สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ SDGs ที่กําหนดไว

อยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถ

ระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

อธิบายการดําเนินการของแผนฯ ที่สงผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) แหงสหประชาชาติ โดยระบุเปาหมาย (Goals) และเปาหมายยอย (Targets) ที่มีความ

สอดคลองกับเปาหมายของแผนแมบทยอย (Y1) ตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

สํานักงานฯ เผยแพรความสอดคลองของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) ใน nscr.nesdc.go.th หนวยงานควรศึกษาทําความเขาใจความ

สอดคลองดังกลาวกอนจัดทําแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป และรายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่
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ระบุภาพรวมของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการตามแผนฯ ตลอดจน

แนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเหลาน้ัน

ระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานใหตอบโจทยภารกิจของหนวยงาน เติม

เต็มชองวางการพัฒนา Gap และความสามารถในการสงผลตอการบรรลุแผนระดับที่ 1 

และ 2 ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

หมายเหต ุ: แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป   แผนระดับที่

Template แผนระดับที่ 3
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แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป

การนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์

ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

ในระบบ eMENSCR
06

     หนวยงานของรัฐตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พรอมนําเขาขอมูล

ของรายงานผลสัมฤทธ์ิฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก

ของปงบประมาณถัดไป
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หมายเหต ุ: การเขาสูระบบเพ่ือนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 

ทําไดเฉพาะบัญชีผูใช (Username) ของหนวยงานระดับ

กองท่ีมีความเก่ียวของเทาน้ัน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์

ไดท่ี nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ชื่อผูใช

แถบเมนู

แถบคนหา

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพ่ือเขาสูการเพ่ิมขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์

• เขาสูระบบผานทาง

emenscr.nesdc.go.th

• กรอก Username และ Password 

สําหรับเขาใชงานระบบ eMENSCR

เมื่อ Log in เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาเวบ็ไซตตามภาพดานลาง 

รายช่ือโครงการ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

1) การ login เขาสูระบบ

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR 
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วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

3) เพ่ิมขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ

4) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการ

(2) ระบุบทสรุปผูบริหารโดยระบุขอมลูภาพรวมการดําเนินงาน และผลสมัฤทธิ์ของการดําเนินงานตอเปาหมายของ 
 แผนฯ และเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข

1
รหัสและชื่อของแผนฯ

(1) เลือก Icon “      ” (ฟนเฟอง) หลังแผนฯ ท่ีหนวยงาน
     ประสงคจะนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ
(2) เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ที่ผานการอนุมัติ M7  

รายงานผลสัมฤทธิ์

สืบคนแผนฯ  โดยการกรอก

ขอความที่ตองการคนหา หรือ

สืบหาจากชื่อของแผนฯ

(1) ระบุรายละเอียดในสวนของ
ชื่อแผนท่ีรายงานผลสัมฤทธิ์
ระยะเวลาการจัด ทําแผน
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบ 
และปงบประมาณท่ีรายงาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

1

2

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 



75nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ป ตามท่ีไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถ

สัมฤทธิ์ไดเ ม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 

5 ปตอคาเปาหมายรวมท่ีกําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวย

หลกัการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมที่

กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม

ตัวชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบ

คาสีเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ

การดําเนินการที่สงผลตอเปาหมายแผนแมบท

ภายใตยทุธศาสตรชาติ  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตองนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ดวย เพื่อประโยชนในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาตใิหเกิดประสิทธิภาพ และนํามาสูการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบัติราชการในหนวยงานของรัฐ เพ่ือมุงสูการเปนบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติอยางเปนรูปธรรม 

5) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการของทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
    ตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ 

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

2

1

3

4

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการแตละเรื่อง/ดาน และแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการเรื่องน้ัน ๆ ใหครบถวนตามที่ไดระบไุวในแผนฯ กรณีท่ีไมมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนยอย” 

(ประเด็น) หนวยงานไมตองนาํเขาขอมูลสวนน้ีในระบบ eMENSCR

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนปฏิบตัิราชการเรื่อง... ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลข

หรือสดัสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ที่

กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมที่

กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

เพ่ิมแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่

ระบุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการเรื่อง...เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการเรื่อง...เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการเรื่อง...

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

6) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการของแผนยอย
    ตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ 

3

4

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนปฏิบตัิราชการเรื่อง...ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวน

รอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ที่กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมที่กําหนดไว

อยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตวัช้ีวัดเปนคาตวัเลขหรือรอยละ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

เปาหมายและคาเปาหมายของแผนยอย ภายใตแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่

ระบุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

เพิ่มโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ที่มีสวนใน

การสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... น้ัน ๆ ได

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

7) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามแตละแผนยอย
   ภายใตแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนยอย 

3

4

2

1

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่อง/ดาน และแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องนั้น ๆ ใหครบถวนตามที่ไดระบไุวในแผนฯ กรณีท่ีไมมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนยอย” 

(ประเด็น) หนวยงานไมตองนาํเขาขอมูลสวนน้ีในระบบ eMENSCR
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ระบบจะทําการดึงขอมูลยุทธศาสตรชาติทั้งดานที่สอดคลอง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น ตามที่

หนวยงานระบุวาสอดคลองและอางอิงในตัวแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป โดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ให

หนวยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานที่

เก่ียวของในชอง “ระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน”  

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)

ระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ระบบดึงขอมูลอัตโนมัติตามที่หนวยงานไดระบุไวในการ

นําเขาแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR

(2) ระบุวาการดําเนินการของแผนฯ สามารถ
สงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ชาติดานท่ีสอดคลอง (โดยตรง) ไดอยางไร
อยางมีนัยสาํคัญ

(1) ระบบดึงยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของ
โดยตรง เปาหมาย ประเด็น และการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติอัตโนมัติ 
ตามที่หนวยงานไดระบุไวในการนําเขา
แผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

8) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
   (แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาต)ิ

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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ผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคา

สีเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการ

ดําเนินการที่สงผลตอเปาหมายแผนแมบท

ภายใตยทุธศาสตรชาติ  

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของทาน ตามที่ได

กําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ได

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวน

รอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

ตอคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไว โดยคิด

เปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็น

ของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของ

แผนตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ป ตอคาเปาหมายระดับประเด็นของ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหครบถวนตามท่ีไดระบุไวในแผนฯ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

9) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
   (แผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต)ิ

1
2

3

4

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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ผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของทาน ตามที่ไดกําหนดไว

ในแผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปตอ

คาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไว โดยคิดเปน

รอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม

ตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมาย

เปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอย

ละ” ใหคํานวณโดยใชคาต้ังตนจากป

ฐาน (พ.ศ. 2561)
กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมาย

เปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอย

ละ...ตอป” ให คํานวณโดยใชค า

สถานการณในปที่ผานมา

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตอคาเปาหมายระดับแผนยอย

ของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ ใหครบถวนตามที่ไดระบไุวในแผนฯ

แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

10) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
     (แผนระดับที่ 2 แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต)ิ

2
1

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบ

คาสีเปนหลักการเดียวกับการประเมินผล

ลัพธการดําเนินการที่สงผลตอเปาหมาย

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จึงอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดับเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม 

กฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ท่ีจัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุ

ความเก่ียวของในสวนน้ี

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด (แผนระดับที่ 2)

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทเฉพาะ

กิจฯ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของทาน ตามท่ี

ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ได

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวน

รอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

ตอคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไว โดยคิด

เปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดบัประเด็น

ของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของ

แผนตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

11) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
     (แผนระดับที่ 2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยทุธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19)

2

1

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรปูประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรปูประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรปูประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของทาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปตอคาเปาหมายของแผนการ
ปฏิรูปฯ ท่ีกําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีซ่ึงเปน
หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
และคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวช้ีวดัเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม กฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ป ทีจ่ัดทําภายหลงัปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเก่ียวของในสวนน้ี

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แผนระดับท่ี 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

12) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
     (แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับปรับปรุง)

2

1

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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ใหหนวยงานรายงานผลสมัฤทธิ์ท่ีมีเคาโครงสอดคลองกับเคาโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ีใชอางอิงในแผนฯ

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของทาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(1) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปตอคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่กําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีเปนหลักการ
เดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(2) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคา
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเปนคา
ตัวเลขหรือรอยละ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนระดับท่ี 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

13) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
     (แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต)ิ

2
1

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 



84nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

ใหหนวยงานรายงานผลสมัฤทธิ์ท่ีมีเคาโครงสอดคลองกับเคาโครงของนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ใชอางอิงในแผนฯ

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของทาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปตอคาเปาหมายของนโยบายและ
แผนระดับชาติฯ ที่กําหนดไว โดยคดิเปนรอยละดวยหลกัการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธบิายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและ
คาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผน
ตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

14) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2
     (แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต)ิ

2
1

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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15) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ท่ีเก่ียวของ (หากม)ี

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ

สดัสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปของ
ทาน ตามท่ีไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปตอคาเปาหมายแผนระดับที่ 3 
โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
และคาเปาหมายของ แผนระดับที่ 3 ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวช้ีวดัเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

2

1

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

(2) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สามารถสงผลตอการบรรลุ 
 เปาหมายและคาเปาหมายของ SDGs ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
 ตัวชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายและเปาหมายยอย

ของ SDGs ที่เก่ียวของ

(1) ระบบ eMENSCR มีการเช่ือมโยงความสอดคลองระหวางเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) และ

     เปาหมายSDGs ท้ังระดับเปาหมาย (Goals) และเปาหมายยอย (Targets) เพื่ออํานวยความ

     สะดวกแกหนวยงานในการเลอืกความสอดคลองกับเปาหมาย SDGs

ระบบ eMENSCR มี การ เชื่ อม โยงความ

สอดคลองระหวางเปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1) และเปาหมาย SDGsเปาหมายยอย

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาต ิSDGs

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานระบุผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

16) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ตอ SDGs

1

2

สํานักงานฯ เผยแพรความสอดคลองของแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) ใน nscr.nesdc.go.th หนวยงานควรศึกษาทําความเขาใจความสอดคลอง

ดังกลาวกอนจัดทําแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป และรายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ 

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป รายงานผลสัมฤทธ์ิเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยมีรายละเอียดของ

รายงานผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ที่หนวยงานราชการจัดทําอยาง

ครบถวน และดําเนินการนํารายงานผลสัมฤทธ์ิฯ เขาสูระบบ eMENSCR

17) สรุปผลการดําเนินงานแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ป

(1) ระบุปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการตามแผนในภาพรวม
(2) ระบุขอเสนอแนะในการปรบัปรงุแผนใหตอบโจทยภารกิจของหนวยงานฯ เติมเต็มชองวางการพัฒนา 

ที่สงผลตอการบรรลุตามเปาหมายของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ที่เก่ียวของใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

ดําเนินการบันทึกรายงานผลสัมฤทธิ์เม่ือ
กรอกขอมูลครบถวน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการ *

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปในระบบ eMENSCR

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ) 
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หนวยงานตองนําเขาแผนปฏิบั ติราชการระยะ 5 ป ในระบบ

eMENSCR และจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ

แผนฯ พรอมนําเขารายงานผลสมัฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR

• นําเขาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ภายในวันที่  30 

ตุลาคมของปงบประมาณ ในกรณีที่หนวยงานดําเนินการ

ตามปปฏิทินให นําเขาภายในวันท่ี 30 มกราคม ของ

ปงบประมาณน้ัน

• นําเขารายงานผลสัมฤทธ์ิฯ ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของ

ปงบประมาณ ในกรณีที่หนวยงานดําเนินการตามปปฏิทิน

ใหนําเขาภายในวันที่ 30 มีนาคม ของปงบประมาณน้ัน
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แผนปฏิบัติราชการรายป เปนแผนระดับที ่ 3 ที ่หนวยงานของรัฐจัดทําขึ ้นในแตละ

ปงบประมาณ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป โดยระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ

นโยบายการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ เปาหมายและผลสัมฤทธิ ์ของงาน 

รวมทั้งประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอื่นที่จะตองใช ทั้งนี้ หนวยงานของ

รัฐตั้งแตระดับกรมข้ึนไปตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป เสนอตอรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล

สวนราชการน้ันใหความเห็นชอบ และนําเขาขอมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

ตลอดจนจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และนําเขาขอมูล

รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR
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1

2

3

4

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

แบบฟอรมรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการรายป

การนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปในระบบ eMENSCR

5

6

กฎหมายและมต ิครม. ที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป

หลักการในการจัดทําแผนฯ และโครงการที่บรรจุในแผนฯ 

กระบวนการจัดทําแผนฯ ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป

การนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป ในระบบ eMENSCR

หลักการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการรายป

 กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

แบบฟอรมการจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่เคาโครงการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ 
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แผนปฏิบัติ
ราชการรายป

หลักการและกระบวนการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการรายป01
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แผนปฏิบัติราชการรายป

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป 

3
  แผนระดับที่

แผนปฏิบัติราชการรายป เปนแผนระดับที่ 3 หลักในถายทอดแผนระดับท่ี 1 และ แผนระดับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ 
เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปน ประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

กฎหมายและมติ ครม. ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏบิัติราชการรายป

หนวยงานของรัฐตองรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายป ตามรายการท่ีสํานักงานฯ กําหนด โดยจัดทํา
รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ท้ังน้ี ตอง
นําเขารายงานผลสัมฤทธ์ิ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผน 
ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณถัดไป ในระบบ 
eMENSCR นอกจากนี้ สํานักงานฯ ตองช้ีแจงทําความเขาใจ
กับทุกภาคสวนใหถูกตอง เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ดําเนินงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO 
CHECK ACT: PDCA) โดยทาง สํานักงานฯ ตองสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรู การถายทอดและการแลกเปลี่ยนขอมูล/
องคความรูที่สมบูรณ เพ่ือนําไปสูการพัฒนานโยบายหรือ
แนวทางตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐอยางเปนรูปธรรม

มติ ครม. วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

3มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แนวทางการ
เสนอแผนเขาสูการพิจารณาของ ครม.

กําหนดใหจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผน
ระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับที่ 3 โดยการเสนอแผน
ระดับท่ี 3 ใหทุกหนวยงานของรัฐเสนอแผนฯ ไปยัง สํานัก
งานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนที่ สํานักงานฯ 
กําหนดไว ทั้งน้ี ทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการรายป เพื่อเปนแผนระดับท่ี 3 หลัก ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ และนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปน
รูปธรรม แตอยางไรก็ตาม หนวยงานท่ีจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป  และรายป ไมตองสงแผนฯ มายัง
สํานักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เน่ืองจากไมตองเสนอ
คณะรฐัมนตรีพิจารณา/ทราบ

1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการ
ปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2
มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ

นําเขาขอมูล แผนปฏิบัติราชการรายป ในระบบ eMENSCR ที่ผานการสงอนุมัติขอมูลแผนระดับท่ี 3 (M7) และรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิ โดยหนวยงานของรัฐตองดําเนินการรายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR
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แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

หลักการในการจัดทําแผนฯ

เน้ือหาของแผนเปนปจจัยหลักที่จะสนับสนุนใหแผนเปนแผนที่มีคุณภาพ สงผลตอการดําเนินการตาม

ภารกิจหนาที ่ของหนวยงานของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป หนวยงาน

จึงควรประยุกตนําหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) มาใชในการจัดทําแผน โดยใชขอมูลเชิง

ประจักษจากแหลงอางอิงท่ีนาเชื่อถือ 

แผนฯ ตองตอบสนองภารกิจของหนวยงานของรัฐและตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ

เน้ือหาของแผนฯ ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวช้ีวัดของภารกิจท่ีตองสะทอนเปาหมายและคาเปาหมายไดอยางแทจริง ตลอดจน
โครงการ/การดําเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่ใชใน 1 ปงบปประมาณ อยางชัดเจน

แผนฯ ตองบรรจุโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติรวมกับ
โครงการอ่ืน ๆ และภารกิจหนาท่ีประจําของหนวยงาน 

หนวยงานของรัฐไมจําเปนตองสงแผนปฏิบัติราชการรายปของหนวยงานของรัฐ ใหสํานักงานฯ พิจารณา
กลั่นกรอง เน่ืองจากไมตองมีการนําเสนอ ครม. พิจารณากอนการประกาศใช แตตองนําเขาขอมูลในระบบ 
eMENSCR ภายใน 30 วันหลังการประกาศใช

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป เม่ือสิ้นปงบประมาณและ
นาํเขาขอมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณถัดไป กรณีท่ีหนวยงานดําเนินการ
ตามปปฏิทิน ใหนําเขาขอมูลในระบบ eMENSCR ระหวางเดือนมกราคม - มนีาคม

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรท่ีแสดงถึง

กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ

ประกอบดวย 5 ขั้นตอนการดําเนินการ ไดแก (1) การ

กําหนดประเด็นเชิงนโยบาย (2) การกําหนดนโยบาย 

(3) การตัดสินใจเชิงนโยบาย (4) การนํานโยบายไป

  ปฏิบัติ และ (5) การทบทวนและประเมินผลนโยบาย  

       ซ่ึงทุกกระบวนการมีความสําคัญอยางเทาเทียม

วงจรนโยบาย (Policy Cycle)

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป 
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การอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ เปนหัวใจสําคัญในการจัดทําแผนใหเปนแผนที่ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีแลวหนวยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวของกับภารกิจหนาที่ท้ังในอดีต 

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะหขอมูลดวย 

“หวงโซคุณคาของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT) ซ่ึงเปนองคประกอบ 

กิจกรรม และกระบวนการตาง ๆ ท้ังหมด ท่ีมีความสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนระบบตลอด

กระบวนการการดําเนินงานที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) นั้น ๆ ได เพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน และสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจรงิ

แหลงขอมลูสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป

หลักการในการจัดทําแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป 

หวงโซคุณคาประเทศไทย (FVCT)

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามยทุธศาสตรชาติ และ

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
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คูมือการจดัทําโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบรรลเุปาหมาย

ตามยทุธศาสตรชาติ

โครงการ/การดาํเนนิการงาน (X) เปนปจจัยแหงความสาํเร็จที่สําคญัในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ 2 

และแผนระดับที่ 3 โดยโครงการของหนวยงานของรัฐทุกโครงการตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สามารถสงผลตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายไดตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (Causal Relationship : XYZ) และอยูบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยจะตองมีความสอดคลองกัน

อยางนอย 1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และสามารถสงผลตอการขับเคลื่อนอยางนอย 1 เปาหมาย

แผนแมบทยอย (Y1) ใหสามารถบรรลุผลลัพธตามท่ีกําหนดไดอยางเปนรูปธรรม

 

หนวยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดทําโครงการจากคูมือ 

“คู มือการจัดทําโครงการเ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติ” ท่ีสํานักงานฯ จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

แผนปฏิบัติราชการรายป ตองบรรจุโครงการ/การดําเนินงาน ที่เปนรูปธรรมสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการรายป และสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น หนวยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบประเมินคุณภาพ

โครงการเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป 
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แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

กระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติราชการรายป ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle)

ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณในปจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) 
(กรณีหนวยงานดําเนินการตามปปฏิทิน : ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX)

หมายเหตุ: กรณีท่ีภารกิจไมสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค หมดความจําเปน มีคาใชจายสูงเกินจําเปนหรือไมสามารถ

หลีกเล่ียงท่ีจะแกไขได หนวยงานสามารถปรับสาระของแผนปฏิบัติราชการ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

หนวยงานของรัฐจัดทํา 
(ราง) แผนปฏิบัติ

ราชการรายป

หนวยงานของ
รัฐเสนอ (ราง) 
แผนฯ ตอ รมต.

รมต. เห็นชอบ

การกําหนดนโยบาย

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

หนวยงานของรัฐปรับปรงุ
แผนฯ ใหสอดคลองกับ
งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร

หนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามข้ันตอน

ของสํานักงบประมาณใน
การเสนอของบประมาณ

ประกาศใชแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

การตัดสินใจเชิงนโยบาย

การนํานโยบายไปปฏิบัติ

นําแผนฯ เขาสูระบบ 
eMENSCR

หนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามแผนฯ

หนวยงานของรัฐจัดทํา
รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนฯ

การทบทวนและประเมนิผล 
การนาํนโยบายไปปฏิบัติ

ประเด็นการพัฒนา
+ เปาหมายการพัฒนา 

+ FVCT

การกําหนดประเดน็
เชิงนโยบาย 

การตัดสนิใจเชิง
นโยบาย

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป 
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แผนปฏิบัติ
ราชการรายป

แบบฟอรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการรายป02

     แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และ

ใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถ

เพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร : สรุปสาระสําคัญของแผนฯ

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

• แผนท่ีระดับท่ี 1 ระบุยุทธศาสตรชาติดานหลักและดาน

รองท่ีสอดคลองกับแผนฯ

• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแมบทฯ ท่ีเก่ียวของดาน

หลักและดานรอง รวมทั้งระบุเปาหมายระดับประเด็นและ

แผนยอยของแผนแมบทฯ ที่เก่ียวของ และแผนระดับท่ี 2 

อื่น  ๆท่ีเก่ียวของ (หากมี)

• แผนระดับท่ี 3 หนวยงานจะตองระบุแผนระดับท่ี 3 อ่ืน  ๆ

ที่เก่ียวของ

สวนท่ี 3 ความสอดคลองกับเปาหมาย SDGs

• ระบุเปาหมาย (Goal) และ เปาหมายยอย (Target) 

ของ SDGs ที่มีความสอดคลองกับแผนฯ 

สวนท่ี 4 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป

• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบดวย วิสัยทศัน พันธกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัดรวม 

• ระบุแผนยอยภายใตแผนฯ ประกอบดวยแผนปฏิบัติ

การเรื่อง เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการ

พัฒนา โครงการ/การดําเนินงาน ของหนวยงานของรัฐ

ผูจัดทําแผนปฏิบัตริาชการรายป 

สวนท่ี 5 ประมาณการวงเงินงบประมาณ

• ประมาณการรายไดของสวนราชการ (ถาม)ี

• ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด

เคาโครงแบบฟอรม
การจดัทําแผนปฏิบัติราชการรายป

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป



99nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

• สรุปสาระสําคัญในภาพรวมของแผนฯ

• เหตผุลความจําเปนในการจัดทําแผนฯ

• กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนฯ

ระบุยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ ไดโดยตรง

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนฯ

อธบิายวาแผนฯ สามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายของยุทธศาสตรชาติบรรลุ

ไดโดยตรงอยางไร โดยระบุความเช่ือมโยงของแผนฯ ในเชิงเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และ

โครงการในภาพรวม ตอการบรรลุเปาหมายและการบรรลุตามประเด็นของ

ยุทธศาสตรชาติสงผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนฯ

ระบุช่ือแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน

แผนปฏิบัติราชการรายป

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม
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อธบิายวาแผนฯ สามารถมสีวนรวมขบัเคลื่อนใหเปาหมายของยุทธศาสตรชาติบรรลไุด

โดยตรงอยางไร โดยระบุความเช่ือมโยงของแผนฯ ในเชิงเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และ

โครงการในภาพรวม ตอการบรรลุเปาหมายและการบรรลตุามประเด็นของยุทธศาสตร

ชาติสงผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกบัแผนฯ ไดโดยออม

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนฯ

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายในระดับประเด็นของแผน
แมบทฯ ที่หนวยงานมภีารกิจที่สอดคลองโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตวัช้ีวัดที่กําหนดไวใหบรรลุ
ตามท่ีกําหนดในแตละเปาหมายไดโดยตรงอยางไร
ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นคิดเปน 

จํานวน (กรณีที่ไมสามารถคาํนวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

ระบุประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง
และสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายนั้นไดโดยตรง

ระบุเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (Y2) ที่แผนฯ 

สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายได โดยสามารถระบุได

มากกวา 1 เปาหมาย

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป
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อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของ
แผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกาํหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผน

ยอยคิดเปนคารอยละหรือสัดสวนเทาใด

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถสงผลโดยออมตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็น
ของแผนแมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับ

ประเดน็คิดเปนรอยละหรือสัดสวนเปนคาเทาใด

ระบุแนวทางการพฒันาของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ท่ีแผนฯ มีความ

สอดคลองและสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายนั้นไดโดยออม

ระบุเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี

ความสอดคลอง โดยสามารถระบุไดมากกวา 1 เปาหมาย

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป
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ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผน

ยอยคิดเปนรอยละหรือสัดสวนเปนคาเทาใด

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถมีสวนรวมขับเคลื่อนใหเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน
แมบทฯ ท่ีหนวยงานมีภารกิจที่สอดคลองโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวให
บรรลุตามท่ีกําหนดในแตละเปาหมายไดโดยตรงอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเดน็คิด

เปนจํานวน (กรณีที่ไมสามารถคํานวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

ระบุแนวทางการพฒันาของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคลอง

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป
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ระบุเปาหมายหลกัที่แผนฯมีความสอดคลอง พรอมท้ังอธิบายความ

สอดคลองของแผนฯกับเปาหมายการพัฒนาของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13

ระบุเปาหมายระดับของหมุดหมายของแผนฯ ท่ีมีความสอดคลอง พรอมท้ังอธิบาย

ความสอดคลองของแผนฯกับเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

ระบุนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับปจจบุันท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุนโยบายท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติที่แผนฯ มคีวามสอดคลอง

ระบุตวัชี้วัดของนโยบายและแผนระดับชาตฯิ ท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง 

และสามารถนํามาเทยีบเคียงในการหาผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ได  

ระบุกลยุทธของนโยบายและแผนระดับชาตฯิ ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

หนวยงานระบุรายละเอียดเคาโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ อางอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง และตามท่ีระบุ
ในแผนฯ

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป
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ระบุเปาหมาย (Goal) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคลอง พรอมทั้ง
อธิบายความสอดคลองดงักลาว

ระบุเปาหมายยอย (Target) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคลอง พรอม
ทั้งอธบิายความสอดคลองดังกลาว

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป ประจําป พ.ศ. 2565 ยังคงสอดคลองกับแผนแมบทเฉพาะกิจฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 และนโยบายและแผนระดับชาติฯ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565 เน่ืองจากแผนระดับท่ี 2 เหลาน้ีจะครบ
วาระในป พ.ศ. 2565 ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีสอดคลองกันกับแผนปฏิบัติราชการรายป ประจําป พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป

ในกรณีท่ีแผนฯ มีความเก่ียวของกับแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ หนวยงานสามารถระบุแผนระดับที่ 3 เหลาน้ันลงใน

แผนได โดยเปนไดท้ังแผนปฏิบัติการดาน...  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และ แผนปฏิบัติราชการรายปของ

หนวยงานในสังกัดเพ่ือเปนประโยชนในการบูรณาการ การติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ

ราชการตลอดจนสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
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ระบุวิสัยทัศนของหนวยงานของรัฐผูจัดทําแผนฯ 

ระบุพันธกิจของหนวยงานของรัฐผูจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับการ

ขับเคล่ือนดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรชาติ/

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ระบุวตัถุประสงคในการจัดทาํแผน โดยจะตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล

ระบุเปาหมาย คาเปาหมาย (หากมี) และตัวช้ีวัดรวมที่ตองการวัด

ความสําเร็จของแผนปฏบิัติราชการรายป

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป
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ระบุแนวทางการพัฒนา/แนวทางการดําเนินการของแผนฯ ที่จะสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของแผนน้ัน ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยอธิบายหลักการสําคัญในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหแผนสัมฤทธ์ิผล สามารถระบุไดมากกวา 1 แนวทางการพัฒนา

ระบุโครงการและหนวยงานผูรับผิดชอบภายใตแผนฯ โดยโครงการสําคัญท่ี

บรรจุจะตองสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนฯ อยางเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

ระบุเปาหมายของแผนฯ ทั้งในสวนของเปาหมายเชิงผลผลิต และเปาหมายเชงิผลลัพธ

ระบุคาเปาหมายของแผนฯ ท่ีตองการวัดความสําเร็จของแผนฯ วาประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไวเพียงใด

ระบุสิ่งที่เปนตัววดัความสําเร็จของแผนฯ วาสามารถประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่วางไวเพียงใด

ระบุแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนยอย) ทั้งหมด ตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ป ของหนวยงาน

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป
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แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

หากหนวยงานเปนหนวยงานของรัฐ/หนวยงานของรัฐ
ใตสังกัด มีรายไดเปนของตนเอง หนวยงานตอง
ประมาณการรายไดในปงบประมาณนั้น ๆ ตามแผนฯ 
โดยจําแนกตามหนวยงานในสังกัดและแหลงรายได 
(กิจกรรม/ภารกิจ)

ระบุวงเงินงบประมาณทั้งหมด และวงเงินงบประมาณสําหรับแตละแผนปฏบิัติราชการเร่ือง... ในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

(กรณีหนวยงานยึดตามปปฏิทิน) โดยจําแนกตามโครงการภายใตเร่ืองเหลาน้ัน และแหลงที่มาของงบประมาณนั้น

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการรายป

Template แผนระดับที่ 3



108nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

แผนปฏิบัติ
ราชการรายป

การนําเขาแผนปฏิบตัิราชการ

รายป ในระบบ eMENSCR03

หนวยงานราชการตองนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติราชการรายป 

ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลั งประกาศใชแผนฯ 

เพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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วิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

เปนเครื่องมือหลักสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนระดับท่ี 2 ของ

ทุกหนวยงานของรัฐ โดยหนวยงานจะตองนําเขาและรายงานขอมูลโครงการ/การดําเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตาม

ระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. 2562 

ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการนําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป
2. แผนปฏิบัติการดาน…
3. แผนอื่น ๆ (แผนปฏบิัตกิารดาน... ของหนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย

ระบุใหใชชื่อนั้น ๆ)
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการ

ดาน…

สรปุแผนระดับที่ 3 ท่ีหนวยงานตองนําเขาในระบบ eMENSCR 

ทําความรูจักระบบ 

eMENSCR

เฉพาะกองแผน หรือกองท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําและบริหารจัดการแผนของหนวยงานเทาน้ัน ที่ไดรับสิทธิ์ในการ

นําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

สรปุแผนระดับที่ 3 ท่ีหนวยงานตองนําเขาในระบบ eMENSCR 

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

บนฐานขอมลูเชิงประจักษ กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐนําเขาขอมูลแผนระดับที่ 3 ทั้งในสวนของ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการรายป และแผนปฏิบัติการดาน… ท่ีผานการสง

อนุมตัิขอมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ eMENSCR 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เร่ืองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติบน
ฐานขอมูลเชิงประจักษ นําเขาขอมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในระบบ eMENSCR ที่ผานการ
สงอนุมัติขอมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR
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วิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR

1) การ login เขาสูระบบ

*หมายเหตุ : การเขาสูระบบเพ่ือนําเขาแผนปฏิบัติราชการ

รายปทําไดเฉพาะบัญชีผูใช (Username) ของหนวยงาน

ระดับกองที่มีความเก่ียวของเทาน้ัน โดยสามารถตรวจสอบ

สิทธิ์ไดที่ nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ชื่อผูใช

แถบเมนู รายช่ือโครงการ

แถบคนหา

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพ่ือเขาสูการเพ่ิมขอมูลแผนปฏิบัติราชการ

• เขาสูระบบผานทาง

emenscr.nesdc.go.th

• กรอก Username และ Password 

ของกองที่มีสิทธ์ิใหนําแผนฯ เขาระบบ

eMENSCR*

เมื่อ Log in เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาเวบ็ไซตตามภาพดานลาง 



111nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

3) เพ่ิมขอมูลแผนปฏิบัตริาชการ

4) กรอกขอมูล “แผนปฏิบตัิราชการรายป” ท่ีหนวยงานของรัฐไดประกาศใชแลว

(1) เลือก “เพ่ิมแผนระดับที่สาม”

(2) เลือก “แผนปฏิบัติราชการรายป”  

วิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

1

2

1 2
3

4

(1) ระบุช่ือแผนปฏิบัติราชการรายป

(2) ระบุวาแผนฯ เปนแผนประจําปงบประมาณ/ป (กรณีหนวยงานใชปปฏิทิน) ใด

(3) ระบุช่ือหนวยงานท่ีจัดทําแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม

(4) ระบุบทสรปุผูบริหารโดยสรุปสาระสําคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนฯ
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(1) เลือกรายละเอียดยทุธศาสตรชาติดานที่เก่ียวของโดยตรง

(2) เลือกรายละเอียดของเปาหมายของยทุธศาสตรชาตทิี่เก่ียวของ

(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นของยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

(4) ระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลเุปาหมายของยทุธศาสตรชาตไิดอยางไรบาง

ยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของโดยตรง

เปาหมาย
ประเด็น

ระบุวาแผนปฏิบตัริาชการฯ สามารถสงผลตอการ

บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไร

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรที่เก่ียวของโดยตรง

ระบุวาแผนปฏิบตัริาชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ไดอยางไร

(1) เลือกรายละเอียดแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง
(2) เลือกรายละเอียดของเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของ
(3) เลือกรายละเอียดของแผนยอยของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ

(4) ระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผล 
 ตอการบรรลุเปาหมายระดับประเด็นของแผน
 แมบทฯ ไดอยางไรบาง

(5) ระบุจํานวน/รอยละท่ีคาดวาแผนปฏิบัติ
  ราชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
  ระดับประเด็นของแผนแมบทฯ

ระบุวาแผนปฏิบตัริาชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ไดอยางไร

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCRวิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

5) กรอกขอมูลความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

1
2
3

4

1

เปาหมาย
ประเด็น

2
3

4

5

6) กรอกขอมูลความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ
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(1) ระบุวิสัยทัศนของหนวยงานของรัฐ

(2) ระบุพันธกิจของหนวยงานของรัฐที่สอดคลองกับการดําเนินการตามยทุธศาสตรชาต/ิ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (สามารถระบุไดมากกวา 1 แผน โดยเลือก “เพ่ิมแผน”)

(1) ระบุขอมลูท่ีเก่ียวของของแผน

     ระดับท่ี 2 อื่น ๆ 

เน่ืองจากแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ
อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 
2560 - 2565 จะครบวาระในป พ.ศ. 2565

จึงจะมีการปรับปรุงระบบ eMENSCR 
ในสวนของความเก่ียวของกับแผน
ระดับท่ี 2 ในอนาคตคะ

วิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

7) กรอกขอมูลความสอดคลองกับแผนระดับที่ 2 และ 3 อื่น ๆ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)

1

2

8) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป

2

1
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วิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

(1) ระบุ “เรื่อง” ของแผนฯ ประเด็นในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ

(2) ระบุเปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

(3) ระบุแนวทางการพัฒนาประเด็น และแผนงาน/โครงการท่ีสาํคัญ

แผนปฏิบัติราชการรายป เปนแผนที่ระบุสาระการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ

ในรายปงบประมาณ การนําขอมูลแผนฯ เขาระบบ eMENSCR จึงมีลักษณะเปน

งบประมาณในแตละรายป ซ่ึงแตกตางจาก แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

8) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏบิัติราชการรายป (ตอ)

2

3

1
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(1) นําไฟลแผนฯ ในรูปแบบ PDF มาอัปโหลด

(2) Click สงแบบฟอรมเพ่ือนําแผนฯ เขาสูระบบ

 เมื่อสิ้นครบหวงระยะเวลาของแผนฯ ใหหนวยงานจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิ

ราชการรายปและนําเขาระบบ eMENSCR

(1) ระบุประมาณการรายไดของหนวยงาน

ของรัฐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมี

รายไดของตนเอง 

(2) ระบุวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว

สําหรับโครงการตาง ๆ  ในปงบประมาณ

ดังกลาว โดยจําแนกตามแหลงที่มาของ

วงเงินงบประมาณ

วิธกีารนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

9) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏบิัติราชการรายป (งบประมาณ)

10) Click ที่เมนู “อัปโหลดเอกสาร”

1

2

1

2
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แผนปฏิบัติ
ราชการรายป

การจดัทํารายงานผลสัมฤทธิ์

ของแผนปฏิบัติราชการรายป04

     ทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการ
รายป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน และนําเขาในระบบ eMENSCR ภายใน
ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป
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แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนปฏิบัติราชการ หนวยงานจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCA
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ

หนวยงานของรัฐจําเปนตองตรวจสอบการดําเนินงานท่ีปฏิบัติไวตามแผนฯ เพ่ือทบทวนและวิเคราะหถึงปญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน และเพื่อปองกันการเกิดปญหาซํ้าซอนในการดําเนินงาน

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิฯ และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการรายป โครงการและการดําเนินงานใหเหมาะสมมากข้ึน

กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการรายปอยูในข้ันตอน
ของ CHECK และ ACT ดังน้ี

หนวยงานของรัฐนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนฯ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 โดยสํานักงานฯ จะดําเนินการประมวล รวบรวมรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ฯ ที่นําเขาในระบบ eMENSCR และเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

ใชการประเมินสถานะการบรรลุเปาหมาย ดวยการคํานวณผลเปนเลขฐาน 100

100%

แผนปฏิบัติราชการรายป

การจดัทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป   แผนระดับที่

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดทํา

รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการรายป เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
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แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

การแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

ใชหลักการคํานวณผลเปนฐาน

100 และเทียบคาเปาสี  โดยมีคา

เปาสีและตัวอยางการคํานวณ

ตามขอมูลดานลาง

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100

กรณีสแีดง สม เหลือง 

ใหวิเคราะหแนวทางการดาํเนินงานและ

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณเพ่ือให

เกิดผลสมัฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพตอไปในการ

ปฏิบัติราชการแผนดิน

ดําเนนิการไดนอยกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย
: สถานการณต่ํากวา 50% ของคาเปาหมาย

ดําเนนิการไดรอยละรอยละ 50 – 75 ของคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในชวง 50 –75% ของคาเปาหมาย

สีแดง

สีสม

สีเหลอืง

สีเขียว

บรรลุมากกวารอยละ 75 ของคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในชวง 76–99% ของคาเปาหมาย

บรรลุตามคาเปาหมาย

: สามารถบรรลุคาเปาหมาย 100% 

กรณีสเีขียว (บรรลุเปาหมาย) ใหหนวยงานนํา
แนวทางการดําเนินงานไปตอยอดการพัฒนากับ
แผนฯ ของหนวยงานในระยะตอไป

ตัวอยาง สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ SME ตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ

คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี รอยละ 45

ในขณะท่ีปจจุบันสัดสวน
GDP ของ SME อยูท่ี 
รอยละ 43

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 95% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมาย สีเหลือง

คาเปาหมายที่      45 เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     43 เทากับ   43 × 100 = 95

                       45

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

คาเปาหมาย

สถานการณ
บรรลุเปาหมาย

76% – 99%
ของคาเปาหมาย

51% – 75%
ของคาเปาหมาย

ต่ํากวา 50%
ของคาเปาหมาย

หลักการของการรายงานผลสัมฤทธิ์

ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป ใหหนวยงานดําเนินการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และนําเขาขอมลูในระบบ eMENSCR

ใชหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีซ่ึงเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการท่ี

สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการป ตอคา

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

ระบุคาเปาหมายท่ีแผนสามารถ
สัมฤทธิ์ไดจากการดําเนินการ
ตามแผนฯ และนําคาผลสัมฤทธิ์
ดังกลาว ไปคํานวณรวมกับคา
เปาหมายท่ีแผนฯ กําหนดไว 
เพื่อหาระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการ

100%

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป



119nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

กรณีที่แผนแมบทยอยมคีาเปาหมายเปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ” ใหคํานวณโดยใชคาต้ังตนจาก

ปฐาน (พ.ศ. 2561)

กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ...ตอป” ใหคํานวณโดยใชคา

สถานการณในปที่ผานมา

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

ตัวอยาง รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน คาเปาหมายที่ตองบรรลุในชวงป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 

2565 ขยายตัวรอยละ 10 ในขณะท่ีปจจุบันรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปน 500 ลานบาท

โดยรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมในปฐาน (พ.ศ. 2561) เปน 1,000 ลานบาท

1. คํานวณอัตรารอยละ 10 จากคาปฐานที่ 1,000 ลานบาท

คาที่ตองเพ่ิมข้ึนเปน 100 ลาน คิดเปนรายไดรวม 1,100 ลานบาท

2. คํานวณผลเปนฐาน 100 เพ่ือระบสุถานะการบรรลุคาเปาหมาย

สถานการณคิดเปนรอยละ 45.45 ของคาเปาหมาย จึงอยูในเกณฑ “ดําเนินการไดนอยกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย”  สีแดง

คาเปาหมายท่ี      1,100 ลานบาท เทียบเทากับ 100

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

1,100

10 x 1000 = 100 ลานบาท

    100
คาเปาหมายในชวงป พ.ศ. 2563-

พ.ศ. 2565 เทากบั 1,100 ลาน

บาท

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

ตัวอยาง อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตัวเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน คาเปาหมายที่ตองบรรลุในชวงป พ.ศ. 

2561 – พ.ศ. 2565 ขยายตัวรอยละ 10 ในขณะท่ีปจจุบันการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญอยูที่ 

1,600 ลานบาท โดยการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตวัในปที่ผานมาอยูที่ 1,500 ลานบาท

1. คํานวณอัตรารอยละ 10 จากคาในปที่ผานมาที่ 1,500 ลานบาท

2. คาเปาหมายในปน้ีจึงมีคาเปน

3. คํานวณผลเปนฐาน 100 เพ่ือระบสุถานะการบรรลุคาเปาหมาย

สถานการณคิดเปนรอยละ 96.97 ของคาเปาหมาย จึงอยูในเกณฑ “บรรลุไดมากกวารอยละ 75 ของคาเปาหมาย”  

คาเปาหมายท่ี      1,650 ลานบาท เทียบเทากับ 100

คาปจจุบันอยูที่     1,600  ลานบาท  เทากับ   1,600 × 100 = 96.97

1,650

10 x 1500 = 150 ลานบาท

    100

1,600 + 150 = 1,650 ลานบาท

สีเหลอืง

การจดัทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป



120nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการรายป 3
  แผนระดับที่

การดําเนินการตามระเบียบวาดวยการติดตามฯ  พ.ศ. 2562 

      เปนเครื่องมือใหทุกหนวยงานของรัฐสามารถใชในการ
วิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการดําเนินงาน และนําขอมูลมาใชเพ่ือตอยอดภารกิจของหนวยงาน โดยมีเปาหมาย
ที่สอดคลองบูรณาการกัน ซ่ึงเปนการตอบโจทยวงจรนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
โครงการ/การดําเนินงาน ไปจนถึงเปาหมายระดับประเทศ 

ระบบ eMENSCR มคีวามสําคัญอยางไร?

กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไปหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.)
(กรณีที่หนวยงานดําเนินการตามปปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)

จัดทํารายงาน

ผลสัมฤทธิ์

หนวยงานของรัฐ

เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงาน
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมีองคประกอบของแผนฯ อยางนอยตามที่
สํานักงานฯ กําหนดในฟอรม

สํานักงานฯ ประมวล

และเสนอเขา ครม.

สํานักงานฯ ประมวล

รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์

และเสนอเขา ครม.

สํานักงานฯ ดําเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ที่
นําเขาในระบบ eMENSCR  และเสนอตอคณะรัฐมนตรี

นําแผนฯ เขาสูนําแผนฯ เขาสู

ระบบ eMENSCR

เม่ือหัวหนาสวนราชการเห็นชอบรายงานผลสมัฤทธิ์ ใหหนวยงาน
นํารายงานผลสัมฤทธิ์เขาระบบ eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์
นําเขาแผนฯ ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป

การจดัทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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แผนปฏิบัติ
ราชการรายป

แบบฟอรมการจัดทํารายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติ

ราชการรายป
05

     แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียง

ขอกําหนดเบ้ืองตนเทานั้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ 

eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมี

ขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติราชการรายป

การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

3
  แผนระดับที่

เคาโครงแบบฟอรมการจัดทํารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัตริาชการรายป

สวนท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ แผนปฏิบัติ
ราชการรายปตอแผนระดับ 3 ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานตามแผนฯ โดย
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลอง

กับแผนฯ
• แผนระดับที่  2 ระบุเปาหมายระดับประเด็นและ

เปาหมายของแผนแมบทยอยของยุทธศาสตรชาติ
• แผนระดับท่ี 3 ระบุแผนแมบทฯ ท่ีสอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการรายป 

สวนท่ี 6 ระบุแนวทางการปรบัปรุงแกไข ระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

สวนท่ี 5 ระบุปญหาและอปุสรรค ระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

สวนท่ี 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงานตามแผนฯ 
ตอเปาหมาย SDGs

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการรายป
• ระบุปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ 

และแนวทางการปรับปรุงแกไขแผนฯ

สวนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการรายป
• ระบุรายละเอียดตาง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ของแผนปฏิบัติราชการรายป  เปาหมายและคา
เปาหมายของแผนฯ คาเปาหมายที่สัมฤทธิ์ตอคา
เปาหมายรวม สถานการณบรรลุผลสัมฤทธิ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางไร 
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ระบุช่ือหนวยงานผูจดัทาํแผนฯ

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

บทสรุปผูบริหารจะเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากจะเปนการสรุปเน้ือหาทั้งหมดของทั้ง

แผนฯ ซ่ึงจะทําใหผูบริหารของหนวยงาน ผูตรวจราชการ และผูที่มีสวนเก่ียวของ

สามารถเห็นภาพรวมการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปญหาอุปสรรคของ

แผนฯ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการกําหนดการดําเนินงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบุขอมูลภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการรายป 

ตอเปาหมายของแผนฯ และเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

รวมถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ และแนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานสําหรับระยะตอไป
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ระบุเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ 

โดยอางอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการป 

ของหนวยงาน

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
เทียบกับคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

ระบุวาแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผนฯ ทั้งน้ี กรณีที่สามารถระบุเปนคาตัวเลข หรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 118

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปเทียบกับ
คาเปาหมายรวมของแผนฯ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผล
เปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณ
ของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

ระบุเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดย

อางอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ระบุวาแผนปฏิบัติราชการ เร่ือง... ท่ีบรรจุภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป มีผลสัมฤทธิ์ที่สงผลตอการ

บรรลุเปาหมายรวมตามที่กําหนดไวในแผนฯ อยางไร พรอมทั้งระบุผลสมัฤทธิ์เปนคาตัวเลขหรือรอยละ

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

กรณีท่ีแผนฯ ของหนวยงานมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให
หนวยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเคาโครงนั้น ๆ หากไมมีการจําแนกออกเปน “แผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง...” ใหหนวยงานปรับเคาโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามความเหมาะสมของแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุสถานการณบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป เทียบ
กับคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณ
ผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
คํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

ระบุวาแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง... ที่บรรจุภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป มีผลสัมฤทธิ์ที่สงผลตอการ

บรรลุเปาหมายรวมตามที่กําหนดไวในแผนฯ อยางไร พรอมทั้งระบุผลสมัฤทธิ์เปนคาตัวเลขหรือรอยละ

ในการรายงานผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการของแผนยอยตอคาเปาหมายรวมของ

แผนปฏิบัติราชการรายป ใหหนวยงานรายงานการดําเนินการของทุกแผนยอย

ภายใตแผนปฏบิัติรายป ตามที่ไดระบไุวในการจัดทําแผนฯ 

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 118

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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กรณีที่แผนฯ ของหนวยงานมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนปฏิบัติราชการเร่ือง...” ให
หนวยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเคาโครงนั้น ๆ หากไมมีการจําแนกออกเปน “แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง...” ใหหนวยงานปรับเคาโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามความ
เหมาะสมของแผนฯ

ระบุเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดย

อางอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

หนวยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของแตละแผนยอย/การดําเนินงาน/ประเด็น ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวทางการพัฒนาตลอดจนโครงการภายใตแตละแผนยอย 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายของยทุธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 
เทียบกับคาเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยการคํานวณดวยหลักการ
คํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายท่ีสัมฤทธิ์จากการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง...

หนวยงานระบุรายช่ือโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการเรื่อง... (แผนยอย) ท่ีมีสวนสําคัญในการสงผลตอการบรรลุคา

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการเร่ือง... น้ัน ๆ (แผนยอย) โดย

รายละเอยีดโครงการ ผูเก่ียวของจะสามารถเรียกดูไดจาก eMENSCR

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกับแผน

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกับแผนฯ

อธิบายการดําเนินการของแผนฯ ท่ีสงผลถึงการบรรลผุลสมัฤทธิ์ตามยุทธศาสตรชาติ

ดานที่สอดคลองอยางมีนัยสําคัญ โดยระบุการดําเนินการหลักท่ีมีความสามารถใน

การขับเคลื่อนเปาหมายของยุทธศาสตรชาติได

ระบุแผนแมบทฯ ที่สอดคลองกับแผนฯ 

(รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ 
ที่สอดคลองกับแผนฯ (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกับแผนฯ

๓. ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ตอแผนระดบัท่ี ๑ และ

ระดับท่ี ๒ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

กรณีที่แผนฯ ของหนวยงานสอดคลองทางออมกับประเด็นยุทธศาสตรชาติมากกวา 1 ประเด็น ให

รายงานผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตรชาติดานน้ันดวย โดยอางอิงตามแผนฯ ของหนวยงานที่ไดระบุไวแลว

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 118

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ที่

กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หาก

สามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสดัสวนรอยละได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป เทียบกับ
คาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ โดยการคํานวณดวย
หลกัการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไวอยางไร 

ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ โดยระบุเปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละ

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 118

ระบุเปาหมายของแผนยอย (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุแนวทางการพฒันา (รายละเอยีดตามที่ระบใุนแผนฯ)

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการราย5 ป 
เทียบกับคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

กรณีที่แผนฯ ของหนวยงานสอดคลองกับเปาหมายระดบัประเดน็หรือเปาหมายแผนยอยของแผนแมบทฯ 
มากกวา 1 ประเด็น ใหหนวยงานรายงานผลสัมฤทธ์ิของเปาหมายเหลานั้นดวย โดยอางอิงตามแผนฯ 
ของหนวยงานที่ไดระบุไวแลว

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร โดยระบุ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป เทียบกับ
คาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ โดยการคํานวณดวยหลักการ
คํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
คํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากโควิด-19 และแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) สิ้นสุดในป พ.ศ. 2565 แผนระดับที่ 3 ท่ีจัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไม

ตองระบคุวามเก่ียวของในสวนน้ี 

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุขั้นตอนการดําเนินงานที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุโครงการที่สนับสนุนท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายและตัวชี้วัดที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 118

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป 
เทียบกับคาเปาหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ โดยการคํานวณ
ดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธ์ิจาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนด

ไวอยางไร ระบุผลสมัฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรอืสัดสวนรอยละได 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป 
เทียบกับคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคา เป าหมายที่สัมฤทธิ์ จากการ
ดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่แผนฯ ใชอางอิง

ระบุวัตถุประสงคที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ท่ีใชอางอิง

ระบุเปาหมายรวมท่ีสอดคลองกับแผนพฒันาฯ ท่ีใชอางอิง

ระบุยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางอิง

ระบุเปาหมายระดับยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนพฒันาฯ

ระบุแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ท่ีใชอางอิง

หนวยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง และตามที่ระบุในแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป



135nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดไว

อยางไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรอืสัดสวนรอยละได 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป เทียบกับ
คาเปาหมายของแผนพัฒนาฯโดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผล
เปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณ
ของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางอิง

ระบบกลยทุธการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางอิง

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 118

หนวยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง และตามที่ระบุในแผนฯ

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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หนวยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ 

ของหนวยงานสอดคลอง และตามที่ระบุในแผนฯ

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุกลยุทธการพฒันาท่ีสอดคลอง (รายละเอยีดตามที่ระบใุนแผนฯ)

ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการราย

ปสามารถสัมฤทธิ์ไดตอคาเปาหมายของ

นโยบายและแผนระดับชาติฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายป เทียบกับคาเปาหมายของนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผล
เปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามที่

แผนน้ัน ๆ ไดกําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หาก

สามารถระบุเปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายป ป

สามารถสัมฤทธิ์ไดตอคาเปาหมายของแผน

และระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายป เ ทียบกับคาเปาหมายของแผนระดับที่  3 ที่
เก่ียวของ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปน
ฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การคํานวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

กรณีเปนแผนปฏิบัติราชการรายป ของหนวยงานของรัฐระดับกรม หนวยงานตองรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายป ตอแผนปฏิบัติราชการรายป 

ของกระทรวงเจาสังกัดดวย

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ SDGs ท่ีกําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ท่ี

เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

ระบุเปาหมายยอยท่ี ... สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายที่ ... สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

อธิบายการดําเนินการของแผนฯ ที่สงผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) แหงสหประชาชาติ โดยระบุเปาหมาย (Goals) และเปาหมายยอย (Targets) ที่มีความ

สอดคลองกับเปาหมายของแผนแมบทยอย (Y1) ตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการรายป

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

ขอมลูความเช่ือมโยงของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติและเปาหมายของ SDGs 

เผยแพรใน nscr.nesdc.go.th

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป
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ระบุภาพรวมของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการตามแผนฯ ตลอดจน

แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเหลาน้ัน

ระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการใหตอบโจทยภารกิจของหนวยงาน เติม

เต็มชองวางการพัฒนา Gap และความสามารถในการสงผลตอการบรรลุแผนระดับที่ 1 

และ 2 ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายป เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติราชการรายป

  แผนระดับที่การจัดทาํรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป

Template แผนระดับที่ 3
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แผนปฏิบัติ
ราชการรายป

การนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์

ของแผนปฏิบัติราชการรายป

ในระบบ eMENSCR

06

     หนวยงานของรัฐตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ

ราชการรายปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พรอมนําเขาขอมูล

ของรายงานผลสัมฤทธ์ิฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก

ของปงบประมาณถัดไป 
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1) การ login เขาสูระบบ

หมายเหตุ : การเขาสูระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติราชการ

รายป ทําไดเฉพาะบญัชีผูใช (Username) ของหนวยงาน

ระดับกองที่มีความเก่ียวของเทาน้ัน โดยสามารตรวจสอบ

สิทธิ์ไดที่ nscr.nesdb.go.th/checkusername/

ชื่อผูใช

แถบเมนู รายช่ือโครงการ

แถบคนหา

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพ่ือเขาสูการเพ่ิมขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์

• เขาสูระบบผานทาง

emenscr.nesdc.go.th

• กรอก Username และ Password 

สําหรับเขาใชงานระบบ eMENSCR

เมื่อ Log in เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาเวบ็ไซตตามภาพดานลาง 

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR 
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3) เพ่ิมขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ

4) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการ

1
รหัสและชื่อของแผนฯ

1. เลือก Icon “      ” (ฟนเฟอง) หลังแผนฯ ที่หนวยงาน
ประสงคจะนาํเขารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ

2. เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ท่ีผานการอนุมัติ M7  

รายงานผลสัมฤทธิ์

สืบค นแผนฯ โดยการ

กรอกขอความที่ตองการ

คนหา หรือสืบหาจากช่ือ

ของแผนฯ

(2) ระบุบทสรุปผูบริหารโดยระบุขอมูลภาพรวมการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตอเปาหมาย
 ของแผนฯ และเปาหมายของแผนระดับตางๆท่ีเก่ียวของรวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข

(1) ระบุรายละเอียดในสวนของช่ือ
  แผนที่รายงานผลสัมฤทธิ์ระยะเวลา
  การจัดทําแผน หนวยงานของรัฐ
  ผูรับผิดชอบ และปงบประมาณที่
  รายงาน

แผนปฏิบัติราชการป

แผนปฏิบัติราชการรายป

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

1

2

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ตามมติ ครม. วันท่ี 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติราชการรายป ตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ และนําเขาขอมูลรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR  เพื่อประโยชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติใหเกิดประสิทธิภาพ และนํามาสูการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการในหนวยงานของรัฐ

5) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการรายป ตามท่ี

ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายปตอคา

เปาหมายรวมที่กําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผล

เปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผล

ตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมท่ีกําหนดไวอยางไร พรอม

ทั้งระบผุลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีเปน

หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการท่ี

สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตริาชการรายป

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดับเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

3

4

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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6) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการของแผนยอย

   ตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่

ระบุในแผนปฏิบัติราชการรายป

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการเรื่อง...เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการเรื่อง...เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการเรื่อง...

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธ์ิไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรอืสดัสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเร่ือง... ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการป ท่ี

กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมาย

รวมที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

1

2

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการแตละเรื่อง/ดาน และแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการเรื่องน้ัน ๆ ใหครบถวนตามที่ไดระบไุวในแผนฯ กรณีท่ีไมมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนยอย” 

(ประเด็น) หนวยงานไมตองนาํเขาขอมูลสวนน้ีในระบบ eMENSCR
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(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนปฏิบตัิราชการเรื่อง... ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบตัิราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลข

หรือสดัสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการรายป

ที่กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมที่

กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

เปาหมายและคาเปาหมายของแผนยอย ภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป

เพ่ิมแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่

ระบุในแผนปฏิบัติราชการรายป

เพิ่มโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการเร่ือง... ที่มีสวนใน

การสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... น้ัน ๆ ได

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

1
2

3
4

7) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการของแผนยอย

   ภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป ตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนยอย

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่อง/ดาน และแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องนั้น ๆ ใหครบถวนตามที่ไดระบไุวในแผนฯ กรณีท่ีไมมีการจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนยอย” 

(ประเด็น) หนวยงานไมตองนาํเขาขอมูลสวนน้ีในระบบ eMENSCR
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ระบบจะทําการดึงขอมูลยุทธศาสตรชาติทั้งดานที่สอดคลอง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น ตามที่

หนวยงานระบุวาสอดคลองและอางอิงในตัวแผนปฏิบัติราชการรายป โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ใหหนวยงาน

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของในชอง 

“ระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน”  

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

ระบุผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)

ระบบดึงขอมูลอัตโนมัติตามที่หนวยงานไดระบุไวในการ

นําเขาแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR

(2) ระบุวาการดําเนินการของแผนฯ สามารถสงผล
 ตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานท่ี
 สอดคลอง (โดยตรง) ไดอยางไรอยางมีนัยสาํคัญ

(1) ระบบดึงยุทธศาสตรชาติดานท่ีเ ก่ียวของ
  โดยตรง เปาหมาย ประเด็น และการบรรลุ
  เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติอัตโนมัติตามที่
  หนวยงานไดระบุไวในการนําเขาแผนปฏิบัติ
  ราชการในระบบ eMENSCR

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

8) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 1 ยทุธศาสตรชาต)ิ

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

เปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการ

ดําเนินการที่สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ  

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปของทาน ตามท่ีไดกําหนดไวใน

แผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติราชการรายปสามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปตอคา

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไว โดยคิดเปนรอย

ละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผล

ตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวช้ีวัดเปน

คาตัวเลขหรือรอยละ

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัตริาชการรายป ตอคาเปาหมายระดับประเด็นของแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหครบถวนตามที่ไดระบุไวในแผนฯ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

1

2

3

4

9) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ)

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปของทาน ตามท่ีไดกําหนดไว

ในแผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสดัสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป ตอคา

เปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไว โดยคิดเปน

รอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม

ตัวช้ีวดัเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

กรณีท่ีแผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน 

“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ” ให

คํานวณโดยใชคาตั้งตนจากปฐาน (พ.ศ. 

2561)
กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน 

“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ...ตอ

ป” ใหคํานวณโดยใชคาสถานการณในป

ที่ผานมา

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป ตอคาเปาหมายระดับแผนยอยของ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหครบถวนตามท่ีไดระบุไวในแผนฯ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

10) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 2 แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ)

1
2

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)



149nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีเปน

หลักการเดียวกบัการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่

สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุ เปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปของทาน ตามที่ไดกําหนดไว

ในแผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปตอคา

เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ท่ีกําหนดไว โดยคิดเปนรอยละ

ดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทยีบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะ

กิจฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม

ตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 (แผนระดับที่ 2)

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุด

ตามกฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการรายป ท่ีจัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตอง

ระบุความเก่ียวของในสวนนี้

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

11) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาตอิันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19)

1
2

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปของทาน 

ตามท่ีไดกาํหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสัมฤทธ์ิไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปน

คาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปตอคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปฯ ท่ี

กําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีซ่ึงเปนหลักการเดียวกับ

การประเมินผลลพัธการดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคา

เปาหมายของแผนการปฏิรูปฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเปนคา

ตัวเลขหรอืรอยละ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แผนระดับท่ี 2)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ

ราชการรายป ที่จัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเก่ียวของในสวนนี้

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

12) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 2 แผนการปฏริูปประเทศ ฉบับปรับปรุง)

1
2

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ใหหนวยงานรายงานผลสมัฤทธิ์ท่ีมีเคาโครงสอดคลองกับเคาโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ีใชอางอิงในแผนฯ

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

ราชการรายปของทาน ตามท่ีไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติราชการรายปสามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปน

คาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการรายปตอคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดไว 

โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีเปนหลักการเดียวกับการ

ประเมินผลลัพธการดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคา

เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดเปนคา

ตวัเลขหรอืรอยละ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนระดับท่ี 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

13) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

1
2

3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ใหหนวยงานรายงานผลสมัฤทธิ์ท่ีมีเคาโครงสอดคลองกับเคาโครงของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติฉบับที่ใชอางอิงในแผนฯ

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการรายปของทาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปตอคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ

ที่กําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมาย

ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวช้ีวัดเปนคา

ตัวเลขหรือรอยละ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

14) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2

    (แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต)ิ

1

2
3

4

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวของผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวของผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวของ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติรายปของทาน ตามที่ไดกําหนด

ไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปน

คาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการรายปตอคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่กําหนดไว 

โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมาย

ของแผนระดับท่ี 3 ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือ

รอยละ

แผนระดับที่ 3

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

15) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ (หากม)ี

1

2

3

4

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ

ราชการรายป ที่จัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเก่ียวของในสวนนี้

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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ขอมลูความเชื่อมโยงของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตแิละเปาหมายของ SDGs 

เผยแพรใน nscr.nesdc.go.th

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายและเปาหมายยอย

ของ SDGs ที่เก่ียวของ

(1) ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความสอดคลองระหวางเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) และเปาหมาย 

     SDGs ท้ังระดับเปาหมาย (Goals) และ เปาหมายยอย(Targets) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกหนวยงานใน

     การเลือกความสอดคลองกับเปาหมาย SDGs

ระบบ eMENSCR มี การ เชื่ อม โยงความ

สอดคลองระหวางเปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1) และเปาหมาย SDGsเปาหมายยอย

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

(2) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคา

เปาหมายของ SDGs ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือ

รอยละ

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานระบุผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

16) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการรายป ตอ SDGs

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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(1) ระบุปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม

(2) ระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนใหตอบโจทยภารกิจของหนวยงานฯ เติมเต็ม

ชองวางการพัฒนา ที่สงผลตอการบรรลุตามเปาหมายของแผนระดับที่  1 และ 2 

ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ดําเนินการบันทึกรายงานผลสัมฤทธ์ิ
เม่ือกรอกขอมูลครบถวน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการ *

แผนปฏิบัติราชการรายป รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยมีรายละเอียด

ของรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปอยางครบถวน และดําเนินการ

นํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เขาสูระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปในระบบ eMENSCR

17) สรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการรายป

1

2

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)
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แผนปฏิบัติราชการรายปตองบรรจุโครงการเพ่ือ

ขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติรวมกับโครงการอ่ืน ๆ และภารกิจ

หนาท่ีประจําของหนวยงาน รวมทั้งตองนําขอมูล

เขาระบบ (eMENSCR) เมื่อผานความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีที่กํากับดูแลสวนราชการนั้น
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แผนปฏิบตัิการดาน... เปนแผนเชิงประเด็นที่จัดทําข้ึนเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะดาน โดยบูรณาการ 

การดําเนินการมากกวา 1 กระทรวงข้ึนไป ในการดําเนินภารกิจที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหนวยงานของรัฐมากกวา 1 หนวยงาน ใหบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและ

เปาหมายของแผนระดับที่ 2 ตลอดจนแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเปนรูปธรรม 

ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงความจําเปนในการจัดทําเสมอ ตลอดจนตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เปน

รายปรายงานความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดาน... และจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนฯ และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาส

แรกของทุกปงบประมาณถัดไป
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1

2

3

4

หลักการของแผนปฏบิัติการดาน... และกระบวนการ/ข้ันตอน

เสนอแผนฯ สูการพิจารณาของสํานักงานฯ

การจดัทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตกิารดาน...

แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...

การนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
การดาน... ในระบบ eMENSCR

5

6

ความจําเปนในการจัดทําแผนปฏบิัติการดาน...

ความจําเปนในการเสนอแผนปฏิบัติการดาน... ตอคณะรัฐมนตรี

สาระสําคัญของแผนปฏิบตัิการดาน...

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...

การนําเขาแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติการดาน...ในระบบ eMENSCR

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัการดาน...

หลักการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการดาน... 

วิธีการนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบัิติการดาน... ในระบบ eMENSCR

แผนปฏิบัติการดาน... 3
  แผนระดับที่เคาโครงการจดัทําแผนปฏิบัติการดาน... 

รายการหลักเกณฑประกอบการพจิารณาแผนปฏบัิติการดาน... (Checklist)

กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบตักิารดาน... 

สรุปการพิจารณาความจําเปนการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน... และนาํเสนอแผนปฏิบัติ
การดาน... ตอคณะรฐัมนตรี
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แผนปฏิบัติการดาน...

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน... 

และกระบวนการ/ข้ันตอนเสนอแผนฯ 

สูการพิจารณาของสํานักงานฯ

01
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กระทรวง/หนวยงานพิจารณาความจําเปนในการจัดทําและเสนอแผนปฏิบตัิการดาน… ดังน้ี

หมายเหตุ :  หนวยงานของรัฐไมจําเปนตองเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปและรายป มายังสํานักงานฯ เพื่อพิจารณา
เนื่องจากไมมกีฎหมายกําหนดใหตองเสนอแผนปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบกอนการประกาศใช
*  ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายลําดบัศักดิ์สุดทาย
** กลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ ซ่ึงในสวน

ของคณะกรรมการระดับชาติจะตองเปนคณะกรรมการท่ีเปนการแตงต้ังโดยกฎหมายโดยใหถือวาพระราช
กฤษฎีกาเปนกฎหมายลาํดับศักดิ์สุดทายและจะตองมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานเทานั้นจึงจะถือวาเปนคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับกรณีท่ีระบุ
ภารกิจใหคณะกรรมการจัดทําและเสนอแผนตอ ครม. พิจารณา/ทราบ ซ่ึงหากการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
การแตงตั้งโดยกลไกอ่ืนอกเหนือจากนี้ ใหถือวาไมมกีฎหมายกําหนดใหจัดทําและเสนอแผนตอ ครม. พิจารณา/
ทราบ ดังนั้น ใหถือปฏิบัติเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดและตองมีการพิจารณาความจําเปนของการจัดทํา
และนําเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรพีิจารณา/ทราบ

แผนปฏิบัติการดาน…

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ

  แผนระดับที่

หนวยงานตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตกิารดาน… โดยนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เปนรายป
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2. ความจําเปนในการเสนอแผนปฏิบัติการดาน… ตอคณะรัฐมนตรี

1.2  หากไมมีมีกฎหมาย กําหนดใหจัดทําแผน และแนวทางการพัฒนาในแผนแมบทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวของยังไมครอบคลุมในรายละเอียด หนวยงานจะตองมีเหตุ

จําเปน โดยหากไมมีแผนปฏิบัติการน้ัน ๆ จะกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกวางตอประเทศอยาง

รุนแรง ซ่ึงแผนตองเปนประเด็นการพัฒนาที่สําคัญและสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไมใชการดําเนินการที่มีลักษณะเปนภารกิจปกติ โดยตองพิจารณาแผนปฏิบัติการดาน

ที่เก่ียวของหรือสอดคลองกับแผนที่จะจัดทําข้ึน เพื่อพิจารณาควบรวมเปนแผนเดียวกัน หรือจัดทําในรูปแบบ

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวง/กรมแทนแผนปฏิบัติการดาน… 

2.1 มกีฎหมาย กําหนดใหเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรพิีจารณา/ทราบกอนการประกาศใชแผน
หนวยงานดําเนินการจัดทําแผนฯ โดยมีสาระสาํคัญของแผนอยางนอยตามหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติ

การดาน… ตามท่ีสํานักงานฯ กําหนดดังทีป่รากฏในหนา 171 - 180 และ 183 - 188

หนวยงานเสนอแผน โดยมีรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่กํากับดูแลหนวยงานของรัฐ เปนผูลง

นามเทานั้น หรือแนบเอกสารยืนยันวาแผนฯ ไดรับความเห็นชอบจากกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

เจาสังกัด ที่กํากับดูแลหนวยงานของรัฐนั้น ใหนําเสนอแผนฯ เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สําหรับกรณีหนวยงานที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีที่ไมไดมีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรีกํากับ ใหหัวหนาหนวยงานเปน

ผูนําเสนอแผนมายงัสํานักงานฯ แตจะตองแนบเอกสารการไดรับอนุมัติดําเนินการจากนายกรัฐมนตรีดวยทุกครั้ง พรอมแนบรายการ

หลักเกณฑประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) และแบบฟอรมแผนปฏิบัติการดาน... ตามท่ีสํานักงานฯ กําหนดโดย

สํานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่สํานักงานฯ กําหนดกอนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือทราบตาม

ข้ันตอนตอไป โดยมีขั้นตอนการเสนอแผนฯ ดังปรากฏในหนาถัดไป

ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 และวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยแผนปฏิบัติการดาน... ตองเปนการถายทอดแผนระดับที่ 1 

และ 2 ไปสูการปฏิบัต ิสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและนําไปสูการบรรลุเปาหมาย

และวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติและเปาหมายของแผนแมบทฯไดอยางเปรูปธรรม ทั้งน้ี การจัดทําและการนําเสนอแผน

ตอคณะรฐัมนตรี มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

1. ความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน…

1.1 มีกฎหมาย กําหนดใหจัดทํา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายลําดับศกัด์ิสุดทาย

(พระราชบัญญัติ พระราชกาํหนด และพระราชกฤษฎีกา)

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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2. ความจําเปนในการเสนอแผนปฏิบัติการดาน… ตอคณะรัฐมนตรี (ตอ) 
2.1 มกีฎหมายกําหนดใหเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบกอนการประกาศใชแผน  

เมื่อแผนประกาศใชแลว หนวยงานตองจัดสงแผนใหสํานักงานฯ ผานระบบ eMENSCR เพื่อที่สํานักงานฯ จะได

รวบรวมและรายงานตอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป (ข้ันตอนการนําเขาแผนตามวิธีการนําเขาแผนระดับท่ี 3 ในระบบ 

eMENSCR (หนา 192 - 196)

ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย : พระราชบัญญตัิ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎกีา

*หนวยงานจะตองแนบเอกสารแจงผลการพิจารณากลั่นกรองของสํานักงานฯ ไปยงัหนวยงานไปพรอมกับเอกสารนําเสนอแผนไปที่ สลค. ดวยทุกครั้ง

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่

โดยหนวยงานดําเนินการ ดังน้ี

1 ดําเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอรมท่ีกําหนด (หนา 171 – 180)

รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลหนวยงานเจาของเรื่องนําเสนอแผนระดับที่ 3 หรือตามที่
กฎหมายกําหนด หนวยงานเสนอแผน โดยมีรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานของรัฐ เปนผูลงนามเทานั้น หรือแนบเอกสารยืนยันวาแผนฯ ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
เจาสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี ท่ีกํากับดูแลหนวยงานของรัฐนั้น ใหนําเสนอแผนฯ เขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (กรณีหนวยงานท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีท่ีไมไดมีการมอบหมายรองนายกหรือ
รัฐมนตรีกํากับ ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูนําเสนอแผนฯ มายัง สํานักงานฯ แตจะตองแนบเอกสาร
การไดรับอนุมัติดําเนินการจากนายกรัฐมนตรีดวยทุกครั้ง)

สํานักงานฯ ดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองเพ่ือใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. (การ
พิจารณากลั่นกรองแผนฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในหนา 183 – 188 เปนอยางนอย) และเม่ือ
พิจารณาแลวเสร็จ สํานักงานฯ จะแจงผลการพิจารณาฯ ไปที่หนวยงานเจาของเรื่อง

2

3

ขั้นตอนการเสนอแผนใหสํานักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่

2. ความจําเปนในการเสนอแผนปฏิบัติการดาน… ตอคณะรัฐมนตรี (ตอ)
2.2 หากไมมีกฎหมายกําหนดใหเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ กอนการประกาศใชแผน 

• หนวยงานพิจารณาแลว มีความจําเปนตองจัดทําและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ หนวยงาน
ดําเนินการจัดทําแผน โดยมีสาระสําคัญของแผนอยางนอยตามหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน…
ตามท่ีสํานักงานฯ กําหนดดงัท่ีปรากฏในหนา 183 – 188

• หนวยงานเสนอแผนใหสํานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนดานลาง ทั้งน้ี ผลการพิจารณาความ
จําเปนในการเสนอคณะรัฐมนตรีของสํานักงานฯ ถือเปนที่สิ้นสุดในการพิจารณาความจําเปนและความ
เหมาะสมในการนําเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป

สํานักงานฯ กลั่นกรองแผน 
และแจงผลการพิจารณาฯไปที่
หนวยงานเจาของเรื่องเพื่อ
ดําเนินการนําเสนอ ครม. เพ่ือ
พิจารณา ตามขั้นตอนตอไป 
และหนวยงานนําแผนฯ เขา 
eMENSCR ภายหลังแผนผาน 
ครม. พจิารณา

สํ า นั กงานฯ แจ งผลการ
พิจารณาไปหนวยงานเจาของ
แผนเพ่ือดําเนินการประกาศใช
แผนตอไป

ดําเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอรมที่กําหนด (หนา 171 - 180) โดยหนวยงานจําเปนตองระบุเหตุผลและความจําเปน
เพื่ออธิบายความประสงคที่จะนําแผนฯ เขาสูการพิจารณา/ทราบ ของ ครม. 
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหนวยงานเจาของเรื่องนําเสนอแผนระดับที่ 3 ตอสํานักงานฯ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด หนวยงานเสนอแผน โดยมีรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่กํากับดูแลหนวยงานของ
รัฐ เปนผูลงนามเทาน้ัน หรือแนบเอกสารยืนยันวาแผนฯ ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี 
ที่กํากับดูแลหนวยงานของรัฐน้ัน ใหนําเสนอแผนฯ เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กรณีหนวยงานที่ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีที่ไมไดมีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรีกํากับ ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูนําเสนอแผนมายัง 
สํานักงานฯ แตจะตองแนบเอกสารการไดรับอนุมัตดิําเนินการจากนายกรัฐมนตรีดวยทุกครั้ง)

สํานักงานฯ พิจารณาเบื้องตนความจําเปนการนําเสนอแผนเขาสูการพิจารณา/ทราบของ ครม. 
ก) หากมคีวามจําเปนในการนําเสนอ ครม.  สํานักงานฯ จะดําเนินการตามกรณ ี1.1 (หนา 161)
ข) หากไมมีความจําเปนในการนําเสนอ ครม. สํานักงานฯ แจงหนวยงานใหดําเนินการประกาศใชแผนฯ และ

หนวยงานนําเขาแผนในระบบ eMENSCR ตอไป โดยแผนตองมีเน้ือหาตามขอมูลตามองคประกอบที่แสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ สํานักงานฯ กําหนด เปนอยางนอย (ข้ันตอนการนําเขา
แผนตามวิธีการนําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR หนา 192 - 196

ค) หากไมมีความจําเปนในการจัดทําแผน   สาํนักงานฯ จะดําเนินการแจงหนวยงานเจาของแผนทราบตอไป 

โดยหนวยงานดําเนินการ ดังน้ี

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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2.3 กรณีท่ีเปนการดําเนินการจดัทําแผนผานกลไกทางบริหาร อาทิ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มตคิณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ อ่ืน ๆ 

• คณะกรรมการระดับชาติตองเปนคณะกรรมการท่ีเปนการแตงตั้งโดยกฎหมายโดยมติ

คณะกรรมการระดับชาติใหถือวาพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายลําดับศักดิ์สดุทาย

หากการแตงตั้งคณะกรรมการเปนการแตงตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากน้ี ใหถือวาเปน

คณะกรรมการที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหจัดทําและเสนอแผนฯ ตอ ครม. พิจารณา/ทราบ 

ดังน้ัน ใหถือปฏิบัติเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดและตองมีการระบุความจําเปนของการจัดทํา

และนําเสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ โดยสํานักงานฯ เปนผูพิจารณาความ

จําเปนและความเหมาะสมในการนําเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงสามารถเปนการนําเสนอ

เพื่อทราบ หรือนําเสนอเพื่อพิจารณา หรือไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี หรือหากเปนกรณีที่

ไมมีความจําเปนตองจัดทําแผน สํานักงานฯ จะดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพ่ือทราบตอไป โดยผลการพิจารณาของสํานักงานฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

2. ความจําเปนในการเสนอแผนปฏิบัติการดาน…ตอคณะรัฐมนตร ี(ตอ)

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่

• และมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานเทาน้ัน จึงจะถือวาเปนคณะกรรมการระดับชาติท่ีมีกฎหมายรองรับในกรณีที่ระบุ

ภารกิจใหคณะกรรมการจัดทําและเสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรีพจิารณา

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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2. ความจําเปนในการเสนอแผนปฏิบัติการดาน…ตอคณะรัฐมนตร ี(ตอ)

• เสนอแผนใหคณะกรรมการระดับชาติหรือผูมีอํานาจในการอนุมัติ
แผนฯ พิจารณา เม่ือแผนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับชาติหรือผู มี อํ านาจในการอนุมัติ แผนฯ แล ว พบว า 
(1) จําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ใหหนวยงานดําเนินการ
ตามกรณี  2.2 หน า 163 (2) ไมมีความจําเปนตองเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  ใหหนวยงานดําเนินการนําเขาแผนในระบบ 
eMENSCR ตามที่สํานักงานฯ กําหนด รายละเอียดตามหนา 192 - 
196 แลวถือวาเปนการประกาศใชแผน หรือ (3) ไม มีความ
จําเปนตองจดัทําแผนฯ ใหคณะกรรมการระดับชาติหรือผูมีอํานาจใน
การอนุมัติแผนฯ พิจารณาแจงหนวยงานจัดทําแผนฯ 

ทั้งนี้ หากหนวยงานพิจารณาแลวพบวาไมจําเปนตองมีการจัดทําแผน แตมีขอกฎหมายกําหนดใหจัดทํา 
ใหหนวยงานเสนอแกไขกฎหมาย/กฎระเบยีบตาง ๆ ตามข้ันตอนตอไป

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่

• ใหดําเนินการจัดทําแผนฯ โดยมีสาระสําคัญของแผนฯ อยางนอยตามหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน… ตามที่สํานักงานฯ 
กําหนดดังท่ีปรากฏในหนา 171 – 180 และ 183 - 188

2) หน วยงานรั กษาการกฎหมาย หน วยงานที่ เ ก่ี ยวข อง ทบทวนความจํ าเป นของการจั ดทํ าแผนฯ 
แลว พบวา มคีวามจําเปนตองจัดทําแผนฯ แตไมมีกฎหมายกําหนด/หนวยงานไมมีความประสงค เสนอแผนฯ 
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ

กรณีท่ีมีความจําเปนโดยมีกฎหมายใหจัดทําตองจัดทําและนําเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา/
ทราบ ใหดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกับกรณีมีกฎหมายกําหนดใหจัดทําและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบแผนกอนการประกาศใช (ขอ 2.1 หนา 161-162) 

1) หนวยงานรักษาการกฎหมาย หนวยงานที่เก่ียวของ ทบทวนความจําเปนของการจัดทําแผนฯ แลว พบวา 

2.3 กรณีท่ีเปนการดําเนินการจดัทําแผนผานกลไกทางบริหาร 

การดําเนินการจัดทําแผนผานกลไกทางบริหาร สามารถแบงการดําเนินการไดเปน 2 กรณี  

1) หนวยงานรักษาการกฎหมาย หนวยงานที่เก่ียวของ 

กรณีที ่ไม ม ีกฎหมายกําหนดใหจ ัด ทําแผนฯ แต หน วยงานประสงค ที ่จะจัดทําและนํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ (ขอ 2.2 หนา 163)

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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3. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน…

ทั้งน้ี ในกรณีที่สถานการณของโลกหรือสถานการณของประเทศเปล่ียนแปลงไป สงผลใหจําเปนตองมีการปรับปรุงหรือ

ทบทวนแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับท่ี 2 ใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน… ดําเนินการ

ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดาน... ใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และ/หรือแผนระดับท่ี 2 

เนื้อหาของแผน การจัดทําแผนใหมีสาระสําคัญของแผนอยางนอยตามองคประกอบและหลักเกณฑการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดาน… ท่ีสาํนักงานฯ กําหนด ดังที่ปรากฏในหนา 171 - 180 และ 183 - 188 อาทิ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนปฏิบัติการดาน... ตองระบุความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติให

ชัดเจน และควรกําหนดองคประกอบของแผน (เชน มาตรการ กลยุทธ เปาหมาย และตัวชี้วัด) ที่แสดงใหเห็น

อยางชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 ใหสามารถบรรลุเปาหมายใน

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาตไิดอยางเปนรูปธรรม

เปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดาน.... 

รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผลของแผนท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม และสามารถวัดผลลัพธและผลผลิตของ

แผนไดจริง

โครงการ/การดําเนินงาน มีการระบโุครงการ/การดําเนินงานที่เปนรูปธรรมท่ีสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ของแผนปฏิบัติการดาน... (มีการตรวจสอบคณุภาพของโครงการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนา 167)

ระยะเวลาการดําเนินงานของแผน ควรมีกรอบระยะเวลาท่ีสอดคลองกับหวงเวลาของแผนแมบทฯ 
โดยใหกําหนดชวงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติการดาน... ตรงกับชวงปที่กําหนดคาเปาหมายในการ
บรรลุไวทุก5 ป ไดแก  ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2570 ป พ.ศ. 2575 และป พ.ศ. 2580 ซ่ึงหากวามีขอ
กฎหมายใดที่กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  สามารถใชกรอบเวลาตามที่กําหนดไวไดในชวงแรก และขอให
ปรับปรุงกรอบระยะเวลาของแผนฯ ใหปที่สิ้นสุดสอดคลองกับหวงปที่แผนแมบทฯ เพื่อใหการดําเนินการ
และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดาน ... มีความสอดคลองและสะทอนผลสัมฤทธิ์ของ
เปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม

ชื่อของแผน แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดชื่อไวอยางชัดเจน ตอง

กําหนดใหใชชื่อแผนฯ วา “แผนปฏิบัติการดาน... (พ.ศ. ....-....)” เทาน้ัน

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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3. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน… (ตอ)

คูมือการจดัทําโครงการเพ่ือ

ขับเคลื่อนการบรรลเุปาหมาย

ตามยทุธศาสตรชาติ

โครงการ/การดําเนนิการงาน (X) เปนปจจัยแหงความสาํเร็จที่สําคญัในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ 2 

และแผนระดับที่ 3 โดยโครงการของหนวยงานของรัฐทุกโครงการตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สามารถสงผลตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายไดตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (Causal Relationship : XYZ) และอยูบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยจะตองมีความสอดคลองกัน

อยางนอย 1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และสามารถสงผลตอการขับเคลื่อนอยางนอย 1 เปาหมายแผน

แมบทยอย (Y1) ใหสามารถบรรลุผลลัพธตามท่ีกําหนดไดอยางเปนรูปธรรม

โครงการ/การดําเนินงาน มีการระบุโครงการ/การดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของแผนปฏิบัติการดาน... และสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติได

อยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน หนวยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบประเมินคุณภาพ

โครงการเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่

หนวยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดทําโครงการจากคูมือ 

“คู มือการจัดทําโครงการเ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติ” ท่ีสํานักงานฯ จัดทํา

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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การอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ เปนหัวใจสําคัญในการจัดทําแผนใหเปนแผนท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้แลวหนวยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับภารกิจหนาที่ทั้งในอดีต 

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะหขอมูลดวย 

“หวงโซคุณคาของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT) ซ่ึงเปนองคประกอบ 

กิจกรรม และกระบวนการตาง ๆ ท้ังหมด ที่มีความสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนระบบตลอด

กระบวนการการดําเนินงานที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) นั้น ๆ ได เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการดาน… ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน และสามารถสงผลตอการ

บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจริง

แหลงขอมูลสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...

3. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน… (ตอ)

แผนปฏิบัติการดาน…

  แผนระดับที่

หวงโซคุณคาประเทศไทย (FVCT)

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามยทุธศาสตรชาติ และ

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

หลักการของแผนปฏิบัติการดาน… และกระบวนการ/ขั้นตอน
    เสนอแผนฯ สูการพจิารณาของสํานักงานฯ
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เม่ือแผนปฏบิัติการดาน... ผานการพิจารณาอนุมัติ/

รับทราบของคณะรัฐมนตรีแลว หากหนวยงานของรัฐ

จําเปนตองจัดทําแผนเพื่อแปลงแผนปฏิบัติการดาน... 

น้ัน ไปสูการปฏิบัติ ไมวาจะมีกฎหมายบัญญัติใหจัดทํา

หรือไมมี  แตหนวยงานมีความประสงคที่จะจัดทํา 

หนวยงานไมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

ครั้ง รวมทั้งไมจําเปนตองจัดสงแผนใหสํานักงานฯ 

พิจารณา 

เวนแตมีกฎหมายบญัญัตไิวชัดเจน 
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แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดาน...02

     แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน... เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ 

และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจนเพ่ือใช

ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติม

เน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติการดาน... 3
  แผนระดับที่แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน...

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร : สรุปสาระสําคัญของแผนฯ

รวมทั้งเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิบตัิ

การดาน…

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

• แผนท่ีระดับท่ี 1 ระบุยุทธศาสตรชาติดานหลักและดาน

รองที่สอดคลองกับแผนฯ

• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแมบทฯ ที่เก่ียวของดาน

หลักและดานรอง รวมทั้งระบุเปาหมายระดับประเด็นและ

แผนยอยของแผนแมบทฯ ที่เก่ียวของ และแผนระดับท่ี 2 

อื่น  ๆท่ีเก่ียวของ (หากมี)

• แผนระดับท่ี 3 หนวยงานจะตองระบุแผนระดับท่ี 3 อ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของ

สวนท่ี 3 ความสอดคลองกับเปาหมาย SDGs

• ระบุเปาหมาย (Goal) และ เปาหมายยอย (Target) 

ของ SDGs ที่มีความสอดคลองกับแผนฯ 

สวนท่ี 4 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน…

• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัดรวม 

• ระบุแผนยอยภายใตแผนฯ ประกอบดวยแผนปฏิบัติการ

เร่ือง เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการ

พัฒนา โครงการ/การดําเนินงาน ของหนวยงานของรัฐ

ผูจัดทําแผนปฏิบัตกิารดาน…

เคาโครงแบบฟอรม
การจดัทําแผนปฏิบัติการดาน…
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• สรุปสาระสําคัญในภาพรวมของแผนฯ
• เหตุผลความจําเปนในการจัดทาํแผนฯ
• กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนฯ

อธบิายวาแผนฯ สามารถสงผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติท่ีเก่ียวของน้ีอยางไร โดยระบุความเช่ือมโยงของแผนฯ ในเชิงเปาหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวม ตอการบรรลุเปาหมายและการบรรลุ

ตามประเด็นของยุทธศาสตรชาติ

• ระบุกฎหมายใหจัดทํา (หากมี)

ระบุยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ ไดโดยตรง

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกบัแผนฯ

ระบุช่ือแผนปฏิบัติการ

ดาน... ของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่
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อธิบายวาแผนฯ สามารถสงผลโดยออมตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติท่ีเก่ียวของน้ีไดอยางไร โดยระบุความเช่ือมโยงของแผนฯ ในเชิงเปาหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวม ตอการบรรลุเปาหมายและบรรลุตาม

ประเด็นของยุทธศาสตรชาติ

ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกบัแผนฯ ไดโดยออม

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกบัแผนฯ

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถสงผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของ
แผนแมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กําหนดไวใหบรรลุตามที่กําหนดในแตละเปาหมาย
อยางไร
ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเดน็คิดเปน 

จํานวน (กรณีที่ไมสามารถคาํนวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

ระบุประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง
และสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายนั้นไดโดยตรง

ระบุเปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ (Y2) ที่แผนฯ 

สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายได โดยสามารถระบุได

มากกวา 1 เปาหมาย

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน
แมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยคิดเปน 

จํานวน (กรณทีี่ไมสามารถคํานวณเปนรอยละได) / รอยละหรือสัดสวน เทาใด

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนยอยท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ที่แผนฯ มคีวามสอดคลอง

ระบุประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่แผนฯ มีความ

สอดคลองและสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายนั้นไดโดยออม

ระบุเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ (Y2) ที่แผนฯ 

มีความสอดคลอง โดยสามารถระบุไดมากกวา 1 เปาหมาย

อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถสงผลโดยออมตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็น
ของแผนแมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร
ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็น

คิดเปนรอยละหรือสัดสวนเปนคาเทาใด

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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อธิบายวาแผนฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของ
แผนแมบทฯ ที่วัดผลสมัฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร

ระบุวาแผนฯ ของทานสามารถวัดผลสัมฤทธิ์สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอย

คิดเปน จํานวน/คารอยละหรือสัดสวน เทาใด

ระบุแนวทางการพฒันาของแผนยอยที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุเปาหมายของแผนยอยที่แผนฯ มคีวามสอดคลอง

ระบุแผนยอยของแผนแมบทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคลอง

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติการดาน... 3
  แผนระดับที่แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน...

ระบุเปาหมายหลกัที่แผนฯมีความสอดคลอง พรอมท้ังอธิบายความ

สอดคลองของแผนฯ กับเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ระบุเปาหมายระดับของหมุดหมายของแผนฯ ท่ีมีความสอดคลอง พรอมท้ังอธิบาย

ความสอดคลองของแผนฯ กับเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

ระบุนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับปจจบุัน ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ระบุนโยบายท่ีแผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่แผนฯ มีความสอดคลอง

ระบุตวัชี้วัดของนโยบายและแผนระดับชาตฯิ ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

และสามารถนํามาเทยีบเคียงในการหาผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ได  

ระบุกลยุทธของนโยบายและแผนระดับชาตฯิ ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 

ทั้งน้ี ในสวนของแผนระดับที่ 2 นอกเหนอืจากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

หนวยงานสามารถเลือกความสอดคลองในกรณีที่มีความสอดคลองไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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การบรรจุแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของของแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการดาน... มีความ

แตกตางกันเล็กนอย ในสวนที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถบรรจุแผนระดับที่ 3 ของ

หนวยงานนอกสังกัดได เปนเพราะวา แผนปฏิบัติการดานมีลักษณะเปนแผนเชิงประเด็น 

(Issue Based) และตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงานมากกวา 1 หนวยงาน

ในกรณีที่แผนฯ มีความเก่ียวของกับแผน
ระดับที่ 3 อ่ืน ๆ หนวยงานสามารถระบุแผน
ระดับท่ี 3 เหลาน้ันลงในแผนได โดยเปนได
ทั้งแผนปฏิบัติการดาน... แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป และ แผนปฏิบัติราชการรายป
ของหนวยงานเองหรือหนวยงานอ่ืน ๆ โดย
ไมจาํเปนตองเปนหนวยงานในสังกัดเดียวกัน 
เ พ่ือเปนประโยชนในการบูรณาการการ
ติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
แผนปฏิบัติราชการตลอดจนสงเสริมการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติใหเกิดข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพ

ระบุเปาหมาย (Goal) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคลอง 
พรอมทั้งอธิบายความสอดคลองดังกลาว

ระบุเปาหมายยอย (Target) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความ
สอดคลอง พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองดังกลาว

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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ระบุวัตถุประสงคในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ โดยจะตอง

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล

ระบุเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ท้ังในสวนของเปาหมายเชิงผลผลิต 
และเปาหมายเชิงผลลัพธ 

ระบุคาเปาหมายของแผนปฏิบัติการดาน… ท่ีตองการวัดความสําเร็จ
ของแผนฯ วาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเทาใด 

ระบุสิ่งที่เปนตัววัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดาน… วา
สามารถประสบผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงคที่วางไวเทาใด 

อธิบายความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ โดยระบุถึงท่ีมาและความสําคัญ

ของแผนฯ สถานการณสาํคัญ (Issue) เรงดวนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนหากไมไดรับการพัฒนา (กรณีท่ีมีกฎหมายใหจัดทํา ใหหนวยงานระบุดวย)

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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อธิบายแนวทางการดําเนินการของแผนฯ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

โดยจําแนกตามปงบประมาณและหนวยงานผูรับผิดชอบ ที่สามารถทําใหแผน

บรรลุผลตามที่กําหนดไวไดอยางไร โดยตองเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาของแผนระดับท่ี 2 ท่ีเก่ียวของกับแผนฯ

อธิบายแนวทางการดําเนินการของ

แผนฯ โดยครอบคลุมถึงเปาหมาย 

และตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวของ วาสามารถ

ทําใหแผนบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว

ไดอยางไร โดยตองเปนแนวทางท่ี

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

ของแผนระดับท่ี 2 ท่ีเก่ียวของกับ

แผนฯ

(แผนยอย)

ระบุแผนปฏิบัติการเรื่ อง . . .  (แผนยอย) ทั้ งหมด ตามรายละเ อียดในแผน

ปฏิบัติการดาน...ของหนวยงาน

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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ระบุโครงการภายใตแผนฯ โดย

โครงการสําคัญที่ระบุจะตอง

สงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

แผนปฏิบัติการดาน…

ระบุหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานตามของแผนฯ โดยจะตองเปน
หนวยงานตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทา โดยอธิบายถึงบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัตใิหเกิดผลสมัฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏบิัตกิารดาน…   แผนระดับที่

หมายเหตุ : แบบฟอรมสรุปแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ eMENSCR ตลอดจน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของสํานักงานฯ โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แต

ควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม

Template แผนระดับที่ 3
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รายการหลักเกณฑประกอบการพิจารณา

แผนปฏิบัติการดาน.. .  (Check List) 

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบความ

ครบถวนของแผนฯ ตามที่สํานักงานฯ 

กําหนด 
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แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการดาน...

(Checklist)

ทั้งน้ี ทุกแผนปฏิบัติการดาน... ที่หนวยงานจะตองเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณา/ทราบ จะตองมีองคประกอบตามรายการหลักเกณฑ

ประกอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3 (Check List) ตามที่สํานักงานฯ 

กําหนดเปนอยางนอย
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Check List แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการดาน...

(Checklist)

01 หนังสือนําสงแผนฯ
ตรวจสอบหนังสือนําสงแผนฯ วาหนวยงานมีการนําเรียน ลศช. และมีรัฐมนตรี
เจาสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลสวนราชการเปนผูลงนามเทานั้นแลว
หรือไม หากไมมี หนวยงานจะตองแนบเอกสารเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ
รองนายกรัฐมนตรีใหนาํแผนเขาสูกระบวนการพิจารณากล่ันกรองของสํานักงานฯ 

02 กฎหมายบัญญัติ
ใหจัดทําแผนฯ

ตรวจสอบวามีกฎหมายบัญญัติใหจัดทําแผนฯ ท่ีเสนอหรือไม  (กฎหมาย 
ประกอบดวย พระราชบัญญัติ พระราชกาํหนดและพระราชกฤษฎีกาเทาน้ัน)

03 ช่ือ
กรณีมีกฎหมายกําหนดใหจัดทําแผนฯ ใหตรวจสอบกฎหมายที่หนวยงานอางอิง
ใหจัดทําแผนฯ วาไดกําหนดในสวนของช่ือแผนฯ เปนการเฉพาะหรือไม 
หากกฎหมายมีการกําหนดใหใชชื่ออ่ืนๆ สามารถใชตามที่กฎหมายกําหนดได 

04 ระยะเวลา
ดําเนินการแผนฯ

ตรวจสอบกรอบระยะเวลาดําเนินการแผนฯ โดยทุกแผนปฏิบัติการดาน... 
สามารถมีกรอบระยะเวลาของแผนฯ ท่ีเหมาะกับแตละประเด็นพัฒนาได แตควร
มีกรอบระยะเวลาท่ีสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนแมบทฯ 

05 ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ

ตรวจสอบวาแผนฯ มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานที่เก่ียวของ โดย
พิจารณาความสอดคลองท่ีครอบคลุมแลวจาก (1) เปาหมาย (2) ประเด็นยุทธศาสตร
ชาติ (3) การบรรลเุปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ

06 ความสอดคลองกับ
แผนแมบทฯ

ตรวจสอบวาแผนฯ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯ ประเด็นที่เก่ียวของ โดย
พิจารณาความสอดคลองที่ครอบคลุมแลวจาก (1) เปาหมายระดับประเด็น (2) การ
บรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ (3) แผนยอยของแผนแมบทฯ (4) แนวทางการพัฒนา 
(5) เปาหมายของแผนยอย (6) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

07

08

คว า มส อ ดค ล อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13

พิจารณาตรวจสอบแลววาแผนฯ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ท่ี  13 โดย มีการ พิ จารณาความสอดคล องที่ ค รอบคลุ มแล ว จาก 
(1) เปาหมายรวม (2) ยุทธศาสตรชาติที่ (4) เปาหมายระดับหมุดหมาย 
(5) กลยุทธ

09
ความสอดคลองกับแผน
ระดับที่  3 ที่ เก่ียวของ 
(หากมี)

ตรวจสอบวามีแผนระดบัที่ 3 อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับแผนฯ ที่เสนอ

10 สาระสําคัญของ

แผนฯ

ตรวจสอบวาแผนฯ มีความจําเปนในการจัดทํา มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่
สอดคลองและถายระดับตามหลักการ XYZ จากแผนแมบทฯ หรือแผนระดับ
ที่ 2 อื่น ๆ ที่เ กี ่ยวของ แผนฯ มีตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนเปาหมายไดอยาง
แทจริง และบรรจุโครงการที่มีความสอดคลองกับอยางนอย 1 องคประกอบ 
และ 1 FVCT และเปนไปตามแบบประเมินคุณภาพโครงการเบ้ืองตน

สรุปภาพรวม Checklist เพ่ือประกอบการวิเคราะหกลั่นกรองแผนระดับที่ 3

ความสอดคลองกับนโยบาย
และแผนฯ ระดับชาติวา
ดวยความม่ันคงแหงชาติ 
พ.ศ. 2566 - 2570

พิจารณาตรวจสอบแลววาแผนฯ มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบาย
และแผนฯ โดยมีการพิจารณาความสอดคลอง ท่ีครอบคลุมแลวจาก 
(1) นโยบาย (2) แผน (3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ
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Check List แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 

เพ่ือประกอบการวิเคราะหกลั่นกรองแผนระดับที่ 3 สําหรับหนวยงาน
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Check List แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการพิจารณาแผนระดบัที่ 3 

เพ่ือประกอบการวิเคราะหกลั่นกรองแผนระดับที่ 3 สําหรับหนวยงาน 

(ตอ)
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Check List แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการพิจารณาแผนระดบัที่ 3 

เพ่ือประกอบการวิเคราะหกลั่นกรองแผนระดับที่ 3 สําหรับหนวยงาน 

(ตอ)
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Check List แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการพิจารณาแผนระดบัที่ 3 

เพ่ือประกอบการวิเคราะหกลั่นกรองแผนระดับที่ 3 สําหรับหนวยงาน 

(ตอ)
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รายการหลักเกณฑประกอบการ
พิจารณาแผนระดับที่ 3

Check List แผนปฏิบัติการดาน...

รายการหลักเกณฑประกอบการพิจารณาแผนระดบัที่ 3 

เพ่ือประกอบการวิเคราะหกลั่นกรองแผนระดับที่ 3 สําหรับหนวยงาน 

(ตอ)
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แผนปฏิบัติการดาน... ที่ไมมีกฎหมายกําหนดให

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ และ

หนวยงานของรัฐผูจัดทําแผนพิจารณาแลววาไม

จําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรี หนวยงานไมตอง

จัดสงแผนฯ มายังสํานักงานฯ เพ่ือพิจารณา โดย

เมื่อแผนไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน

เรียบรอยแลว ใหหนวยงานเจาภาพผูจัดทําแผนฯ 

นําขอมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ไดเลย 
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แผนปฏิบัติการดาน...

การนําเขาแผนปฏิบตัิการดาน...

ในระบบ eMENSCR03

หนวยงานราชการตองนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติการดาน...

ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลังประกาศใชแผนฯ 

เพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

เปนเครื่องมือหลักสําหรบัการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ 2 ของทุก

หนวยงานของรัฐ โดยหนวยงานจะตองนําเขาและรายงานขอมูลโครงการ/การดําเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตามระเบียบ

วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการนําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

บนฐานขอมลูเชิงประจักษ กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐนําเขาขอมูลแผนระดับที่ 3 ทั้งในสวนของ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการรายป และแผนปฏิบัติการดาน… ท่ีผานการสง

อนุมตัิขอมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ eMENSCR 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป
2. แผนปฏิบัติการดาน…
3. แผนอื่น ๆ (แผนปฏบิัตกิารดาน... ของหนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย

ระบุใหใชชื่อนั้น ๆ)
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการ

ดาน…

สรปุแผนระดับที่ 3 ท่ีหนวยงานตองนําเขาในระบบ eMENSCR 

เฉพาะกองแผน หรือกองท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําและบริหารจัดการแผนของหนวยงานเทาน้ัน ที่ไดรับสิทธิ์ในการ

นําเขาแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR

สรปุแผนระดับที่ 3 ท่ีหนวยงานตองนําเขาในระบบ eMENSCR 

ไมนับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอ่ืน ๆ ที่มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ใ ช เ ป น แ ผ นสํ า ห รั บ
ดําเนินการตาง ๆ ภายในหนวยงาน โดย
หนวยงานไมตองสงมาใหสํานักงานฯ รวมทั้ง
ไมตองนําเขาระบบ eMENSCR

ทําความรูจักระบบ 

eMENSCR

มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เร่ืองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติบน
ฐานขอมูลเชิงประจักษ นําเขาขอมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในระบบ eMENSCR ที่ผานการ
สงอนุมัติขอมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR
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วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

1) การ login เขาสูระบบ

หมายเหตุ : การเขาสูระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการดาน... 

ทําไดเฉพาะบัญชีผูใช (Username) ของหนวยงานระดับ

กองท่ีมีความเก่ียวของเทาน้ัน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์

ไดท่ี nscr.nesdb.go.th\checkusername\

• เขาสูระบบผานทาง

emenscr.nesdc.go.th

• กรอก Username และ Password 

สําหรับเขาใชงานระบบ eMENSCR

ชื่อผูใช

แถบเมนู รายช่ือโครงการ

แถบคนหา

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพ่ือเขาสูการเพ่ิมขอมูลแผนปฏิบัติการดาน... 

เมื่อ Log in เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาเวบ็ไซตตามภาพดานลาง 

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR
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4) กรอกขอมูล “แผนปฏิบตัิการดาน...” 

1. เลือก “เพ่ิมแผนระดับที่สาม”
2. เลือก “แผนปฏิบัติการดาน...”  

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

3) เพ่ิมขอมูลแผนปฏิบัตกิารดาน...

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

1

1 23
4

5

(1) ระบุช่ือแผนปฏิบัติการดาน... และระยะเวลาของแผนฯ

(2) ระบุปงบประมาณท่ีเริ่มตนประกาศใชแผนฯ และปงบประมาณที่สิ้นสุดแผนฯ (ในกรณีแผนฯ อยูระหวางการ

จัดทําใหใสปท่ีคาดวาจะมีการประกาศใชแผนฯ)

(3) ระบุช่ือหนวยงานที่จัดทําแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดบักรม

(4) ระบุความจําเปนในการจัดทําแผนฯ และเสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่จําเปนตองเสนอแผนฯ ให 

ครม. พิจารณา โปรดระบุมติ ครม. ท่ีระบุเรื่องและ URL

(5) ระบุบทสรุปผูบริหารโดยสรปุสาระสําคัญของแผนฯ เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนฯ และหากมี

กฎหมายใหจดัทําตองระบุดวย

2
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(1) เลือกรายละเอียดยทุธศาสตรชาติดานที่เก่ียวของโดยตรง

(2) เลือกรายละเอียดของเปาหมายยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

(4) ระบุวาแผนปฏิบตัิการดาน... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยทุธศาสตรไดอยางไรบาง

ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง

เปาหมาย
ประเด็น

ระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไร

แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง

เปาหมาย
แผนยอย

ระบุวาแผนปฏิบัตริาชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ไดอยางไร

(1) เลือกรายละเอียดแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง

(2) เลือกรายละเอียดของเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

(3) เลือกรายละเอียดของแผนยอยของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ

(4) ระบุวาแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผลตอ
 การบรรลุเปาหมายระดับประเด็นของแผน
 แมบทฯ ไดอยางไรบาง

(5) ระบุจํานวน/รอยละที่คาดวาแผนปฏิบัติการ
  ดาน... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
  ระดับประเด็นของแผนแมบทฯ

ระบุวาแผนปฏิบัตริาชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ไดอยางไร

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

5) กรอกขอมูลความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

6) กรอกขอมูลความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ

2
3

4

1

2
3

1

4

5
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(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (สามารถระบุไดมากกวา 1 แผน โดยเลือก “เพ่ิมแผน”)

(1) ระบุขอมลูท่ีเก่ียวของของแผน

     ระดับท่ี 2 อื่น ๆ 

เน่ืองจากแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตร
ชาติ อัน เป นผลมาจากสถานการณ โควิ ด -19 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
และนโยบายและแผนวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2565 จะครบวาระในป พ.ศ. 2565

จึงจะมกีารปรับปรุงระบบ eMENSCR 
ในสวนของความเก่ียวของกับแผน
ระดับที่ 2 ในอนาคตคะ

แผนปฏิบัติการดาน... เปนแผนฯ ที่จัดทําข้ึนตามท่ีมีกฎหมาย (ลําดับศักดิ์ต้ังแต พรฎ. ข้ึนไป) กําหนดหรือมีความ

จําเปนจะตองจัดทําเทาน้ัน เปนผลใหหนวยงานท่ีนําเขาขอมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR ตองระบุสถานการณ 

ปญหา และความจาํเปนและหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในสวนของ “สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ”

(1) ระบุความจําเปนท่ีจะตองมีแผนปฏิบัติการ

ดาน... ซ่ึงครอบคลุมสถานการณที่เก่ียวของ

(2) อธบิายถึงวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ

ดาน...

(3) ระบุเปาหมาย คาเปาหมาย และตัวช้ีวัด ของ

แผนปฏิบัติการดาน...

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

7) กรอกขอมูลความสอดคลองกับแผนระดับที่ 2 และ 3 อื่น ๆ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)

1

8) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน...

2

1

2

3
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(1) ระบุแนวทางการดําเนินการ/พัฒนาโดยครอบคลุม เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัด ของแผนฯ

(2) ระบุกิจกรรมในแตละปงบประมาณ โดยครอบคลุมถึงผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลของแตละกิจกรรม

(3) ระบุโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของ

(4) ระบุหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

     การดาํเนินงาน

หนวยงานของรัฐฯ จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เปนรายปงบประมาณ 

และนําเขาระบบ eMENSCR

(1) นาํไฟลแผนในรูปแบบ PDF มาอัปโหลด

(2) Click สงแบบฟอรมเพ่ือนําแผนฯ เขาสูระบบ

วิธีการนําเขาแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขาแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

8) กรอกขอมูลสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดาน... (ตอ)

1

2

3

4

9) Click ที่เมนู “อัปโหลดเอกสาร”

1

2
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แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์

ของแผนปฏิบัติการดาน...04

      ทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์รายปของแผนปฏิบัติการดาน... 
และนําเขาขอมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป 
และเมื่อครบหวงระยะเวลาสิ้นสุดของแผนฯ ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
โดยมีองคประกอบอยางนอยตามที่สํานักงานฯ กําหนด และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป 
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หนวยงานเจาภาพหลักจัดทํารายงานผลสมัฤทธิ์ตามหลกัการ PDCA
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ

หนวยงานของรัฐจําเปนตองตรวจสอบการดําเนินงานท่ีปฏิบัติไวตามแผนฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห

ถึงปญหาและอุปสรรคที่เกดิข้ึนในระหวางการปฏบิัติงาน และเพ่ือปองกันการเกิดปญหาซํ้าซอนในการ

ดําเนินงาน

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และนําเขาขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ 
eMENSCR เพ่ือเปนขอมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดาน... โครงการและการดําเนินงานใหเหมาะสมมากข้ึน

กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…
อยูในขั้นตอนของ CHECK และ ACT ดังน้ี

ใชการประเมินสถานะการบรรลุเปาหมายดวยการคํานวณผลเปนเลขฐาน 100

  แผนปฏิบัติการดาน...

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 16 

กันยายน พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานเจาภาพหลักจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของ

แผนปฏิบัติการดาน... 

หนวยงานเจาภาพหลักจัดทํารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์รายปรายงานการ

ดําเนินงานในแตละหวงปงบประมาณ พรอมนําเขาระบบ eMENSCR พรอม

จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์รายงานการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลาของแผนฯ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พรอมนําเขาระบบ eMENSCR

100%

แผนปฏิบัติการดาน...

การจดัทํารายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบตักิารดาน…   แผนระดับที่
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การแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

ใชหลักการคํานวณผลเปนฐาน

100 และเทียบคาเปาสี  โดยมีคา

เปาสีและตัวอยางการคํานวณ

ตามขอมูลดานลาง

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100

กรณีสแีดง สม เหลือง 

ใหวิเคราะหแนวทางการดาํเนินงานและ

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณเพ่ือให

เกิดผลสมัฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพตอไปในการ

ปฏิบัติราชการแผนดิน

ดําเนนิการไดนอยกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย
: สถานการณต่ํากวา 50% ของคาเปาหมาย

ดําเนนิการไดรอยละรอยละ 50 – 75 ของคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในชวง 50 –75% ของคาเปาหมาย

สีแดง

สีสม

สีเหลอืง

สีเขียว

บรรลุมากกวารอยละ 75 ของคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในชวง 76–99% ของคาเปาหมาย

บรรลุตามคาเปาหมาย

: สามารถบรรลุคาเปาหมาย 100% 

กรณีสเีขียว (บรรลุเปาหมาย) ใหหนวยงานนํา
แนวทางการดําเนินงานไปตอยอดการพัฒนากับ
แผนฯ ของหนวยงานในระยะตอไป

ตัวอยาง สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ SME ตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ

คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี รอยละ 45

ในขณะท่ีปจจุบันสัดสวน
GDP ของ SME อยูท่ี 
รอยละ 43

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 95% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมาย สีเหลือง

คาเปาหมายที่      45 เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     43 เทากับ   43 × 100 = 95

                       45

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

คาเปาหมาย

สถานการณ
บรรลุเปาหมาย

76% – 99%
ของคาเปาหมาย

51% – 75%
ของคาเปาหมาย

ต่ํากวา 50%
ของคาเปาหมาย

ในการรายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการดาน... ใหหนวยงานดําเนินการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์รายปเมื่อส้ินสุด
ปงบประมาณ และจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์รายงานภาพรวมการดําเนินการตลอดระยะเวลาของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผน (พรอมนําเขาระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป

ใชหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีซ่ึงเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการท่ี

สงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการดาน... 

ตอคาเปาหมายที่กําหนดไว 

ระบุคาเปาหมายท่ีแผนสามารถ
สัมฤทธิ์ไดจากการดําเนินการ
ตามแผนฯ และนําคาผลสัมฤทธิ์
ดังกลาว ไปคํานวณรวมกับคา
เปาหมายท่ีแผนฯ กําหนดไว 
เพื่อหาระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการ

หลักการของการรายงานผลสัมฤทธิ์

100%

แผนปฏิบัติการดาน...

  แผนระดับที่การจดัทํารายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบตักิารดาน…



200มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

กรณีที่แผนแมบทยอยมคีาเปาหมายเปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ” ใหคํานวณโดยใชคาต้ังตนจาก

ปฐาน (พ.ศ. 2561)

กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ...ตอป” ใหคํานวณโดยใชคา

สถานการณในปที่ผานมา

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

ตัวอยาง รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน คาเปาหมายที่ตองบรรลุในชวงป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 

2565 ขยายตัวรอยละ 10 ในขณะท่ีปจจุบันรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปน 500 ลานบาท

โดยรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมในปฐาน (พ.ศ. 2561) เปน 1,000 ลานบาท

1. คํานวณอัตรารอยละ 10 จากคาปฐานที่ 1,000 ลานบาท

คาที่ตองเพ่ิมข้ึนเปน 100 ลาน คิดเปนรายไดรวม 1,100 ลานบาท

2. คํานวณผลเปนฐาน 100 เพ่ือระบสุถานะการบรรลุคาเปาหมาย

สถานการณคิดเปนรอยละ 45.45 ของคาเปาหมาย จึงอยูในเกณฑ “ดําเนินการไดนอยกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย”  สีแดง

คาเปาหมายท่ี      1,100 ลานบาท เทียบเทากับ 100

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

1,100

10 x 1000 = 100 ลานบาท

    100
คาเปาหมายในชวงป พ.ศ. 2563-

พ.ศ. 2565 เทากบั 1,100 ลาน

บาท

คาปจจุบันอยูที่     500  ลานบาท  เทากับ   500 × 100 = 45.45

ตัวอยาง อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตัวเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน คาเปาหมายที่ตองบรรลุในชวงป พ.ศ. 

2561 – พ.ศ. 2565 ขยายตัวรอยละ 10 ในขณะท่ีปจจุบันการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญอยูที่ 

1,600 ลานบาท โดยการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตวัในปที่ผานมาอยูที่ 1,500 ลานบาท

1. คํานวณอัตรารอยละ 10 จากคาในปที่ผานมาที่ 1,500 ลานบาท

2. คาเปาหมายในปน้ีจึงมีคาเปน

3. คํานวณผลเปนฐาน 100 เพ่ือระบสุถานะการบรรลุคาเปาหมาย

สถานการณคิดเปนรอยละ 96.97 ของคาเปาหมาย จึงอยูในเกณฑ “บรรลุไดมากกวารอยละ 75 ของคาเปาหมาย”  

คาเปาหมายท่ี      1,650 ลานบาท เทียบเทากับ 100

คาปจจุบันอยูที่     1,600  ลานบาท  เทากับ   1,600 × 100 = 96.97

1,650

10 x 1500 = 150 ลานบาท

    100

1,600 + 150 = 1,650 ลานบาท

สีเหลอืง

แผนปฏิบัติการดาน...

  แผนระดับที่การจดัทํารายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบตักิารดาน…
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จัดทํารายงาน

ผลสัมฤทธิ์

การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หนวยงานของรัฐ

สํานักงานฯ ประมวล

และเสนอเขา ครม.

สํานักงานฯ ประมวล

รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์

และเสนอเขา ครม.

สํานักงานฯ ดําเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ที่
นําเขาในระบบ eMENSCR  และเสนอตอคณะรัฐมนตรี

นําแผนฯ เขาสูนําแผนฯ เขาสู

ระบบ eMENSCR

เม่ือหัวหนาสวนราชการเห็นชอบรายงานผลสมัฤทธิ์ ใหหนวยงาน
นํารายงานผลสัมฤทธิ์ เขาระบบ eMENSCR โดยกองที่มีสิทธ์ิ
นําเขาแผนฯ ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป

กระบวนการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...

ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไปหลังสิ้นสดุระยะเวลาของแผนฯ (ต.ค. - ธ.ค.)
(กรณีท่ีหนวยงานดําเนินการตามปปฏิทิน : ม.ค. - มี.ค.)

      เปนเครื่องมือใหทุกหนวยงานของรัฐสามารถใชในการ
วิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการดําเนินงาน และนําขอมูลมาใชเพ่ือตอยอดภารกิจของหนวยงาน โดยมีเปาหมาย
ที่สอดคลองบูรณาการกัน ซ่ึงเปนการตอบโจทยวงจรนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
โครงการ/การดําเนินงาน ไปจนถึงเปาหมายระดับประเทศ 

ระบบ eMENSCR มคีวามสําคัญอยางไร?

รายงานความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์เปนรายป และเม่ือครบ

หวงระยะเวลาส้ินสุดของแผนฯ ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา

รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ  โดยมีองคประกอบอยางนอยตามท่ี

สํานักงานฯ กําหนดในฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

  แผนระดับที่การจดัทํารายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบตักิารดาน…
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แผนปฏิบัติการดาน...

แบบฟอรมการจัดทํารายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการ

ดาน...
05

     แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เปนเพียง

ขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ เขาระบบ 

eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตอง

มขีอมูลของแผนฯ อยางนอยตามองคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่

เคาโครงแบบฟอรมการจัดทํารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัตกิารดาน…

สวนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ แผนปฏิบัติ
การดาน… ตอแผนระดับ 3 ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานตามแผนฯ โดย
• แผนระดับท่ี 1 ระบุยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลอง

กับแผนฯ ดานหลัก และดานรอง
• แผนระดับท่ี 2 ระบุเปาหมายประเด็นแผนแมบทฯ ท่ี

เก่ียวของหลัก กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และระบุ
นโยบายของแผนที่เก่ียวของกับนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ

• แผนระดับท่ี 3 ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่มีสวนใน
การขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเปาหมายของแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 ที่มีความสอดคลองกัน

สวนท่ี 6 ระบุแนวทางการปรบัปรุงแกไข ระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

สวนท่ี 5 ระบุปญหาและอปุสรรค ระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

สวนท่ี 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงานตามแผนฯ 
ตอเปาหมาย SDGs

สวนท่ี 1 บทสรปุผูบริหาร
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดาน…
• ระบุปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ 

และแนวทางการปรับปรุงแกไขตามแผนฯ

สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ดาน… 
• ระบุรายละเอียดตาง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ของแผนปฏิบัติการดาน… เปาหมายและคาเปาหมาย
ของแผนฯ คาเปาหมายที่สัมฤทธิ์ตอคาเปาหมายรวม 
สถานการณบรรลุผลสัมฤทธิ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางไร 
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ระบุช่ือแผนปฏิบัติการดาน...ของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

บทสรุปผูบริหารจะเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากจะเปนการสรุปเน้ือหาทั้งหมดของทั้ง

แผนฯ ซ่ึงจะทําใหผูบริหารของหนวยงาน ผูตรวจราชการ และผูที่มีสวนเก่ียวของ

สามารถเห็นภาพรวมการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปญหาอุปสรรคของ

แผนฯ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการกําหนดการดําเนินงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบุขอมูลภาพรวมผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการดาน... ตอ

เปาหมายของแผนฯ และเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึง

ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ และแนวทางการปรับปรุง/

พฒันาการดําเนินงานสําหรับระยะตอไป

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนฯ โดยอางอิง

รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการดาน...ของหนวยงาน

ระบุช่ือแผนปฏิบัติการดาน...ของหนวยงาน

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางไร 

โดยระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ

ระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดาน...

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...เทียบกับ
คาเปาหมายรวมของแผน โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผล
เปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
คํานวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่



206nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนฯ โดยอางอิง

รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการดาน...ของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์จาก

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดาน...

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...เทียบกับ
คาเปาหมายรวมของแผน โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผล
เปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
คํานวณของหนวยงาน

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางไร 

โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุ

เปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุวาแผนปฏิบัติการดาน/เรื่อง.. . ภายใตแผนฯ ของทาน

สามารถสงผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตามแผนฯไดอยางไร หาก

สามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสดัสวนรอยละได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเรื่อง...
เทียบกับคาเปาหมายรวมของแผนฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุคาเปาหมายที่สัมฤทธิ์

จากการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการดาน...

ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนฯ โดยอางอิง

รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการดาน...ของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุคาเปาหมายที่โครงการ...

สามารถสัมฤทธิ์ได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เทียบกับคาเปาหมาย
รวมของแผนฯ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 
100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตามการคํานวณของ
หนวยงาน

ระบุรายชื่อโครงการที่หนวยงานดําเนินการ

ระบุวาผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่บรรจุภายใตแผนฯ วาสงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนดไวในแผนฯ อยางไร พรอมทั้งระบผุลสัมฤทธิ์เปนคาตัวเลขหรือรอยละ

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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กรณีที่แผนฯ ของหนวยงานสอดคลองทางออมกับประเด็นยุทธศาสตรชาติมากกวา 1 ประเด็น ให

รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรชาติดานน้ันดวย โดยอางอิงตามแผนฯ ของหนวยงานท่ีไดระบุไวแลว

ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกับแผน

ระบุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ

ระบุประเด็นของยุทธศาสตรชาติดานที่สอดคลองกับแผนฯ

อธิบายการดําเนินการของแผนฯ ที่สงผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

ยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองอยางมีนัยสําคัญ โดยระบุการดําเนินการ

หลักที่มคีวามสามารถในการขับเคลื่อนเปาหมายของยุทธศาสตรชาติได

๓. ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการดาน...ตอแผนระดับ ๓ ระดบั ตามนัยของ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบุยุทธศาสตรชาติดานท่ีสอดคลองกับแผนฯ

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่



210nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

ที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ  หาก

สามารถระบุเปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุแผนแมบทฯท่ีสอดคลองกับแผนฯ 

(รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ 
ที่สอดคลองกับแผนฯ (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ 
ที่สอดคลองกับแผนฯ (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการ

ดาน... สามารถสัมฤทธิ์ได

ระบสุถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เทียบกับ
คาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายแผนยอยของ

แผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร ระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินการตามแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสดัสวนรอยละ

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติ

การดาน... สามารถสัมฤทธิ์ได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...เทียบกับ
คาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุเปาหมายของแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุคาเปาหมายของแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

กรณีที่แผนฯ ของหนวยงานสอดคลองกับเปาหมายระดับประเด็นหรือเปาหมายแผนยอยของแผนแมบทฯ
มากกวา 1 ประเด็น ใหหนวยงานรายงานผลสัมฤทธ์ิฯ ของเปาหมายเหลานั้นดวย โดยอางอิงตามแผนฯ 
ของหนวยงานที่ไดระบุไวแลว

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร โดยระบุ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได

ระบุเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ที่สอดคลอง (รายละเอยีดตามที่ระบใุนแผนฯ)

ระบุแนวทางของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการ

ดาน. . .สามารถสัมฤทธิ์ ไดตอคา

เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เทียบ
กับคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบรุะดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ  ตามการคาํนวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยทุธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากโควิด-19 และแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

สิ้นสุดในป พ.ศ. 2565 แผนระดับท่ี 3 ที่จัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบคุวามเก่ียวของในสวนน้ี 

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่กําหนดไวอยางไร 

โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุขั้นตอนการดําเนินงานที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายและตัวชี้วัดที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการ

ดาน... สามารถสัมฤทธิ์ได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...... เทียบกับ
คาเปาหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ โดยการคํานวณดวยหลักการ
คํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ  ตาม
การคํานวณของหนวยงาน

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

หนวยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อางอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหนวยงานที่มีความ

สอดคลอง และตามที่ระบใุนแผนฯ

ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัด ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุกลยุทธการพฒันา ท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ใชอางองิ

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดไว

อยางไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรอืสัดสวนรอยละได 

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการ

ดาน… สามารถสัมฤทธิ์ได

ระบสุถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เทียบกับคา
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการคํานวณดวยหลักการคํานวณผล
เปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณ
ของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางอิง

ระบบกลยุทธการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ที่ใชอางองิ

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ท่ีกําหนด

ไวอยางไร ระบุผลสมัฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรอืสัดสวนรอยละได 

หนวยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อางอิงตามฉบับท่ีแผนฯ ของหนวยงานสอดคลอง และระบใุนแผนฯ

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการ

ด าน . . .  ส ามารถสัมฤทธิ์ ได ต อค า

เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

ระบุสถานการณบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เทียบ
กับคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยการคํานวณดวย
หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับผลสัมฤทธ์ิของ
แผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามท่ีกําหนดตอการนําแผนฯ 

เขาระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาไดตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอย

ตามองคประกอบของแบบฟอรม

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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หนวยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อางอิงตามฉบับท่ี

แผนฯ ของหนวยงานสอดคลองและตามท่ีระบุในแผนฯ

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนโยบายและแผน

ระดับชาติฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เ กิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได

การคิดคาสีใชหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอแผน

แมบทฯ โดยการคํานวณผลเปนฐาน 100 ดังตัวอยางที่ปรากฏในหนา 199

ระบุเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุกลยุทธการพฒันาท่ีสอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติ

การดาน...สามารถสัมฤทธิ์ได

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... 
เทียบกับคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดย
การคํานวณดวยหลกัการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการคํานวณของหนวยงาน

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ (ถาม)ี ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ (ถาม)ี ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุชื่อแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ (ถาม)ี ที่สอดคลอง (รายละเอียดตามท่ีระบุในแผนฯ)

ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการ

ดาน. . .สามารถสัมฤทธิ์ ไดตอคา

เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... เทียบ
กับคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ (ถามี) โดยการ
คํานวณดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 พรอมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตามการคํานวณของหนวยงาน

ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนโยบายและแผน

ระดับชาติฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เ กิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละได

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุวาแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ SDGs ที่กําหนดไวอยางไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์

ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเปนคาตวัเลขหรือสัดสวนรอยละได โปรดระบุดวย

ระบุเปาหมายที่ ... สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

ระบุเปาหมายยอยท่ี ... สอดคลอง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ)

อธิบายการดําเนินการของแผนฯ ที่สงผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) แหงสหประชาชาติ โดยระบุเปาหมาย (Goals) และเปาหมายยอย (Targets) ที่มีความ

สอดคลองกับเปาหมายของแผนแมบทยอย (Y1) ตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการดาน...

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

ขอมลูความเช่ือมโยงของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติและเปาหมายของ SDGs 

เผยแพรใน nscr.nesdc.go.th

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่
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ระบุภาพรวมของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการตามแผนฯ ตลอดจน

แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเหลาน้ัน

ระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินการใหตอบโจทยภารกิจของ

หนวยงาน เติมเต็มชองวางการพัฒนา (Gap) และ ความสามารถในการสงผลตอการ

บรรลุแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

Template แผนระดบัที่ 3

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม

แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน…   แผนระดับที่

Template แผนระดับที่ 3
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หนวยงานของรัฐตองนําเขาแผนระดับที่ 3 

และรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการถายทอดแผนระดับที่ 1 

และ 2 ไปสูการปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรม

หมายเหตุ : แบบฟอรมการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน… เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนฯ และใหมีขอมูลตามที่กําหนดตอการนําแผนฯ เขา

ระบบ eMENSCR โดยหนวยงานสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม แตควรจะตองมีขอมูลของแผนฯ อยางนอยตาม

องคประกอบของแบบฟอรม
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แผนปฏิบัติการดาน...

การนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์

ของแผนปฏิบัติการดาน...

ในระบบ eMENSCR
06

     หนวยงานของรัฐตองจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์เปนรายป รายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ พรอมนําเขาขอมูล

ของรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ภายในทุกไตรมาสแรก

ของปงบประมาณถัดไป 
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วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR

1) การ login เขาสูระบบ

ชื่อผูใช

แถบเมนู รายช่ือโครงการ

แถบคนหา

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพ่ือเขาสูการเพ่ิมขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์

• เขาสูระบบผานทาง

emenscr.nesdc.go.th

• กรอก Username และ Password 

สําหรับเขาใชงานระบบ eMENSCR

เมื่อ Log in เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาเวบ็ไซตตามภาพดานลาง 

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน...ในระบบ eMENSCR

หมายเหตุ : การเขาสูระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการดาน... 

ทําไดเฉพาะบัญชีผูใช (Username) ของหนวยงานระดับ

กองท่ีมีความเก่ียวของเทาน้ัน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์

ไดท่ี nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

3) เพ่ิมขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...

4) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...

1
รหัสและชื่อของแผนฯ

1. เลือก Icon “      ” (ฟนเฟอง) หลังแผนฯ ที่หนวยงาน
ประสงคจะนาํเขารายงานผลสัมฤทธิ์

2. เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ท่ีผานการอนุมัติ M7  

รายงานผลสัมฤทธิ์

สืบค นแผนฯ โดยการ

กรอกขอความที่ตองการ

คนหา หรือสืบหาจากช่ือ

ของแผนฯ

2. ระบุบทสรุปผูบรหิารโดยระบุขอมูลภาพรวมการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตอเปาหมายของ
แผนฯ และเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข

1. ระบุรายละเอียดในสวนของชื่อ
แ ผ น ที่ ร า ย ง า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบ 
และปงบประมาณท่ีรายงาน

แผนปฏิบัติการดาน

แผนปฏิบัติการดาน

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

2

1

1

2
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5) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบ

คาสีเปนหลักการเดยีวกับการประเมินผลลัพธ

การดําเนินการที่สงผลตอเปาหมายแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัตกิารดาน...

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติการดาน… ตองรายงานผลสัมฤทธิ์รายปในระบบ eMENSCR ทั้งน้ีเปน

เพราะวาการรายงานผลสัมฤทธิ์รายปจะทําใหหนวยงานสามารถเห็นความกาวหนาของแผนฯ ได นําไปสูการ

พัฒนาแผนฯ ใหมีประสิทธภิาพย่ิงขึ้นตามหลักการ PDCA

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน...

ตามท่ีไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวน

รอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...ตอคา

เปาหมายรวมท่ีกําหนดไว โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการ

คํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมที่กําหนดไว

อยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธ์ิของแผนตามตัวช้ีวัดเปนคา

ตัวเลขหรือรอยละ

4

3

2
1
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6) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการของแผนยอยตอ

เปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนฯ

เพ่ิมแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนยอย) ทุกแผนฯ 

ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการดาน...

เปาหมายและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน/เรื่อง... (แผนยอย)เปาหมายและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน/เรื่อง... (แผนยอย)เปาหมายและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน/เรื่อง... (แผนยอย)

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติการเรื่อง... ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติการร่ือง... สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลข

หรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตกิารเร่ือง... ตอคาเปาหมายรวมของแผนฯ ท่ีกําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเรื่อง... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมท่ี

กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตวัชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแตละแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนยอย) 

ภายใตแผนปฏิบัติการดาน… ใหครบถวนตามท่ีไดระบุไวในแผนฯ

แผนปฏิบตัิการเรื่อง

4

3

2

1
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(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนปฏิบตัิการเรื่อง... ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการเร่ือง... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือ

สัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเรื่อง... ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน...ที่กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเรื่อง... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวม

ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตวัช้ีวัดเปนคาตวัเลขหรือรอยละ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

เปาหมายและคาเปาหมายของแผนยอย ภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป

เพิ่มแผนปฏิบัติการเร่ือง... ทุกแผนฯ ตามที่ระบุใน

แผนปฏิบตัิการดาน...

เพิ่มโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการเรื่อง... ที่มีสวนในการ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนปฏบิัติราชการเร่ือง... น้ัน ๆ ได

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัตกิารดาน... ในระบบ eMENSCR

7) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินการของแผนยอย

   ภายใตแผนปฏิบัติการดาน... ตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนยอย

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแตละแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนยอย) ภายใตแผนปฏิบัติการดาน… ใหครบถวน
ตามท่ีไดระบุไวในแผนฯรณีทีไ่มมกีารจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนยอย” (ประเด็น) 

หนวยงานไมตองนาํเขาขอมูลสวนนีใ้นระบบ eMENSCR

4

3

2
1
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ 

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของโครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติการดาน...ตามที่ไดกําหนดไว

ในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีโครงการ สามารถสัมฤทธิ์ได

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน... ที่

กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ดาน/เรื่ อง . . .  สามารถส งผลตอการบรรลุ

เปาหมายและคาเปาหมายรวมที่กําหนดไว

อยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม

ตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของ แผนปฏิบัติการเร่ือง... (แผนยอย) ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมาย แผนปฏบิัติการเรื่อง... (แผนยอย)  สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อส้ินสุดระยะเวลาโดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสดัสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติการเร่ือง... (แผนยอย) ตอคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน... ที่กําหนดไว

(4) อธิบายวาการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการเร่ือง... (แผนยอย) สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายรวมที่กําหนดไวอยางไร 

พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

เพ่ิมแผนปฏิบัติการเรื่อง...(แผนยอย) ตามที่ระบุ

ในแผนปฏบิัติการดาน...

เพ่ิมโครงการท้ังหมด ภายใตแผนปฏิบัติการดาน...

ใ ห ค รบ ถ ว น  พ ร อม ท้ั ง ร ะ บุ ผลสั มฤทธิ์ ขอ ง

การดําเนินงาน

8) กรอกขอมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของโครงการ ตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการดาน 
และตอเปาหมายรวมและคาเปาหมายรวมของแผนยอย

โครงการ

แผนยอย (แผนยอยท่ีโครงการเก่ียวของ)

แผนปฏิบตัิการเร่ือง 

เพ่ิมโครงการ

แผนปฏบิัติการดาน

โครงการ

โครงการ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแตละแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนยอย) ภายใตแผนปฏิบัติการดาน… ใหครบถวน
ตามท่ีไดระบุไวในแผนฯรณีทีไ่มมกีารจําแนกแผนฯ ออกเปน “แผนยอย” (ประเด็น) 

หนวยงานไมตองนาํเขาขอมูลสวนนีใ้นระบบ eMENSCR

1
2

3
4

1
2

3
4
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

ระบบจะทําการดึงขอมูลยุทธศาสตรชาติทั้งดานที่สอดคลอง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น ตามที่

หนวยงานระบุวาสอดคลองและอางอิงในตัวแผนปฏิบัติการดาน... โดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีใหหนวยงาน

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดาน... ที่เก่ียวของ

ในชอง “ระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน”  

9) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาต)ิ

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

ระบุผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)

ระบบดึงขอมูลอัตโนมัติตามที่หนวยงานไดระบุไวใน

การนําเขาแผนปฏิบตัิการดาน...ในระบบ eMENSCR

(2) ระบุวาการดําเนินการของแผนฯ สามารถ
สงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ชาติดานที่สอดคลอง (โดยตรง) ไดอยางอยาง
มนีัยสําคัญ

(1) ระบบดึงยุทธศาสตรชาติดานที่เก่ียวของ
โดยตรง เปาหมาย ประเด็น และการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติอัตโนมัติ
ตามที่หนวยงานไดระบุไวในการนําเขา
แผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

1

2
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตอเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการดาน...

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบ

คาสีเปนหลักการเดียวกับการประเมินผล

ลัพธการดําเนินการที่สงผลตอเปาหมาย

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... ของทาน ตามที่ไดกําหนดไว

ในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอย

ละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ... ตอคา

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไว โดยคิดเปน

รอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผล

ตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดับประเด็นของแผน

แมบทฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

ตามตัวช้ีวัดเปนคาตวัเลขหรือรอยละ

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติการดาน ตอคาเปาหมายระดับประเด็นของแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหครบถวนตามที่ไดระบุไวในแผนฯ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน… ในระบบ eMENSCR

10) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต)ิ

1
2

3

4
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วิธีการนาํเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

ผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

สดัสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ 

ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... ของทาน ตามที่ไดกําหนด

ไวในแผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอคา

เปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไว โดยคิดเปน

รอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผล

ตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม

ตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

กรณีท่ีแผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน 

“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ” ให

คํ านวณโดย ใช ค าตั้ ง ต น จากป ฐ าน 

(พ.ศ. 2561)
กรณีที่แผนแมบทยอยมีคาเปาหมายเปน 

“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยรอยละ...ตอ

ป” ใหคํานวณโดยใชคาสถานการณใน

ปที่ผานมา

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัตกิารดาน... ตอคาเปาหมายระดับแผนยอยของแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหครบถวนตามที่ไดระบุไวในแผนฯ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

11) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต)ิ

1
2

3

4



231nscr.nesdc.go.thมีนาคม 2565

หลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

เปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธการ

ดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ

ตัวอยาง
คาเปาหมาย ชวงป 61-65 
อยูท่ี ระดับ 3

ในขณะท่ีปจจุบัน
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําอยูท่ี ระดับ 2

ดังน้ัน คาสถานการณจึงคิดเปน 66.67% ของคาเปาหมาย

จงึอยูในเกณฑ ต่ํากวาคาเปาหมายระดบัเส่ียง

คาเปาหมายอยูที่   3   เทียบเทากับ 100
คาปจจุบันอยูที่     2   เทียบเทา   2 × 100 = 66.67

     3

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าของประเทศ

สีสม

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 

ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... ของทาน ตามท่ีไดกําหนด

ไวในแผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธ์ิได

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลขหรือ

สัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน...

ตอคาเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ที่กําหนดไว โดยคิด

เปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน.. สามารถ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนแมบท

เฉพาะกิจฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของ

แผนฯ ตามตัวช้ีวัดเปนคาตวัเลขหรือรอยละ

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุด

ตามกฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการดาน... ที่จัดทําภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุ

ความเก่ียวของในสวนนี้

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

12) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยทุธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19)
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ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... 

ของทาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปน

คาตัวเลขหรือสดัสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอคาเปาหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่กําหนดไว โดย

คิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีซ่ึงเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ

การดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายของ

แผนการปฏิรูปฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตวัชี้วัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แผนระดับท่ี 2)

วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในป พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการดาน... ท่ีจัดทาํภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเก่ียวของในสวนน้ี

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

13) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับปรบัปรุง)
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

ใหหนวยงานรายงานผลสมัฤทธิ์ฯ ที่มีเคาโครงสอดคลองกับเคาโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ีใชอางอิงในแผนฯ

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... ของทาน ตามที่ไดกําหนด

ไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธิ์ไดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลข

หรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ท่ีกําหนดไว 

โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ

การดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมาย

ของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมท้ังระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดเปนคาตวัเลขหรือรอยละ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนระดับท่ี 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

14) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต)ิ
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

ใหหนวยงานรายงานผลสมัฤทธิ์ท่ีมีเคาโครงสอดคลองกับเคาโครงของนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติฉบับที่ใชอางอิงในแผนฯ

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... ของ

ทาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ

(2) ระบุคาเปาหมายท่ีแผนปฏิบัติการดาน.. สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคา

ตัวเลขหรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอคาเปาหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯที่

กําหนดไว โดยคดิเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสี

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมายของ

นโยบายและแผนระดับชาติฯ ท่ีกําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลข

หรือรอยละ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับที่ 2)

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

15) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต)ิ
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

16) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอแผน 3 ระดับ (ตอ)

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวของผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวของผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการดําเนินการตอเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวของ

สัดสวนการสัมฤทธ์ิผล

แผนระดับที่ 3

(1) ระบุเปาหมายและคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... ของทาน ตามท่ีได

กําหนดไวในแผนฯ 

(2) ระบุคาเปาหมายที่แผนปฏิบัติการดาน... สามารถสัมฤทธิ์ไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเปนคาตัวเลข

หรือสัดสวนรอยละ

(3) ระบุสัดสวนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ท่ีกําหนดไว 

โดยคิดเปนรอยละดวยหลักการคํานวณผลเปนฐาน 100 และเทียบคาสีเปนหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ

การดําเนินการท่ีสงผลตอเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(4) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายและคาเปาหมาย

ของแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลขหรือรอยละ

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

1
2

3

4
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

ขอมลูความเชื่อมโยงของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตแิละเปาหมายของ SDGs 

เผยแพรใน nscr.nesdc.go.th

17) กรอกขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดาน... ตอ SDGs

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตอเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายและเปาหมายยอย

ของ SDGs ที่เก่ียวของ

(1) ร ะบบ eMENSCR มี ก า ร เ ชื่ อม โ ยงค วาม

     สอดคลองระหวางเปาหมายแผนแมบทยอย

     (Y1) และเปาหมาย SDGs ทั้งระดับเปาหมาย 

     (Goals) และ เปาหมายยอย (Targets) เพื่อ

     อํานวยความสะดวกแกหนวยงานในการเลือก

     ความสอดคลองกับเปาหมาย SDGs

ระบบ eMENSCR มี การ เ ช่ือม โยงความ

สอดคลองระหวางเปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1) และเปาหมาย SDGs
เปาหมายยอย

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ SDGs

คาเปาหมายที่สัมฤทธิ.์.../

คาเปาหมายที่กําหนด...

 (2) อธิบายวาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน... 

 สามารถสงผลตอการบรรลุ เป าหมายและค า

 เปาหมายของ SDGs ที่กําหนดไวอยางไร พรอมทั้ง

 ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดเปนคาตัวเลข

 หรือรอยละ

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานระบุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR

1

2
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วิธีการนําเขารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ตอ)

18) สรุปผลการดําเนินงานแผนปฏบิัติการดาน...

ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตอเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการดาน...

(1) ระบุปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม
(2) ระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนใหตอบโจทยภารกิจของหนวยงานฯ เติมเต็ม

ชองวางการพัฒนา ท่ีสงผลตอการบรรลุตามเปาหมายของแผนระดับที่ 1 และ 2 ท่ี
เก่ียวของใหมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน

ดําเนินการบันทึกรายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อกรอกขอมูล
ครบถวน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการ *

1

2

แผนปฏิบัติการดาน... รายงานผลสัมฤทธิ์เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผน โดยมีรายละเอียดของ

รายงานผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน... อยางครบถวน และดําเนินการนํารายงาน

ผลสัมฤทธ์ิเขาสูระบบ eMENSCR

วิธีการนําเขารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการดาน... ในระบบ eMENSCR
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พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของ

1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562

3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน
    จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
    พ.ศ. 2551

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
    วิ ธีการบริหาร กิจการบ าน เ มือง ท่ีดี 
    พ.ศ. 2546

ภาคผนวก ก. 

รวมกฎหมายที่เกี่ยวของ
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4.   มติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เร่ืองผล
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ 
1/2563

1.   มติ ครม. วันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง
แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

2.   มติ ครม. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ือง 
(ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

3.   มติ ครม. วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่องการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบน
ฐานขอมูลเชิงประจักษ

5.   มติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แนว
ทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 ที่เปนแผนปฏิบัติการ
ดาน... เพื่อเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

8. มติ ครม. วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

7.   มติ ครม. วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เร่ือง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบน
ฐานขอมูลเชิงประจักษ

6.   มติ ครม. วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เร่ือง  
แนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 และการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน… 
ตอ ครม. 

มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ

รวมมตคิณะรัฐมนตรี

ที่เก่ียวของ

ภาคผนวก ข. 
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http://nscr.nesdc.go.th/

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี e-mail : Planlevel3@nesdc.go.th

Kamonchanok.r@nesdc.go.th 

Ketmanee.t@nesdc.go.th

nscr@nesdc.go.th

emenscr@nesdc.go.th

เบอรโทรศัพท ไดท่ี 083-276-5507, 085-543-7671, 064-298-5475

LINE Official Account : @nscr

PLN010365 


