
1 มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th 

คู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...  
ต่อคณะรัฐมนตรี 

มีนาคม 2565 (ฉบับปรับปรุง)  
PLN010365  
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   ปัจจุบันประเทศไทยมีการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัตินั้นจะด าเนินการผ่านการ
ถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในปี พ.ศ. 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนระดับที่ 3 จึงเป็นกลไกส าคัญของหน่วยงานในการใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการด าเนินการของทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 จะด าเนินการผ่าน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปเีป็นหลัก ขณะที ่แผนปฏิบัติการด้าน... ต้องมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
กล่าวคือ ต้องมีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หรือกรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุ
จ าเป็น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนที่หน่วยงานจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบจะต้อง
เสนอส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนและกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
แผนระดับที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐผู้เป็นเจ้าของแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การด้าน... ต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 พร้อมน าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do 
Check Act : PDCA) ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

คู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการจัดท าของแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… รวมถึงหลักการของกระบวนการ
เสนอแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์และการน าเข้าแผนฯ ใน
ระบบ eMENSCR เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจ สามารถแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับที่ 2 ต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศได้อย่างบูรณา
การและเป็นรูปธรรม 

ค าน า 
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วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR 16-17 

06-10 

สารบัญ สารบัญ 

11-15 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
  • การด าเนินงานของแผนระดับที่ 3 ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) (12) 
   • แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ (13-15)  

ระดับของแผน ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ 

หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

18-19 
วิธีการจัดท าแผนระดับที่ 3  
ตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

05 
บัญญัติ 10 ประการของแผนระดับที่ 3 

20-21 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ 
ผ่านแผนปฏิบัติราชการ 
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แผนปฏิบัติราชการรายป ี
หลักการและกระบวนการจัดท าแผนฯ (91-96) 
การจัดท าแผนฯ และน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (97-115)  
หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิฯ (116-120) 
การจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิ และน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (121-155) 

89-156 

แผนปฏิบัตกิารด้าน... 
หลักการของแผนปฏิบัตกิารดา้น...  
และกระบวนการ/ขั้นตอนเสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านกังานฯ (160-169) 
การจัดท าแผนฯ (170-181) 
รายการหลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณาแผนปฏบิัตกิารดา้น... (182-189)  
การน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (190-196) 
หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิฯ (197-201) 
การจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิ และน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (202-237) 

157-237 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก. พระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวข้อง (238)  

238-239 

ภาคผนวก ข. มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  (239) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี
หลักการและกระบวนการจัดท าแผนฯ  (24-29) 
การจัดท าแผนฯ และน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (30-48)  
หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิฯ (49-53) 
การจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิ และน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR  (54-87) 

22-88 
สารบัญ สารบัญ 

หลักและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 
    เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตร ี
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บัญญัติ 10 ประการของแผนระดับที่ 3 
ทุกแผน ยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 
ท่ี 2) ให้ถือเป็นแผนระดับที่ 3 ท้ังหมด 

1  

10 

2  แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี) ซึ่งเป็นแผนระดับ 
ที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการด้าน ... (ประเด็นร่วมบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน) โดยแผนระดับที่ 3 ต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
สู่การปฏิบัติ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม 

3  แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น หากไม่มีกฎหมายให้จัดท าแผนฯ 
ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท า (โดยให้ถือ พ.ร.ฎ. เป็นล าดับศักด์ิกฎหมายขั้นต่ าสุด)  

4  ประเด็นของแผนปฏิบัติการด้าน... แต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ้ าซ้อน (มีหลายแผนจากหลายหน่วยงาน 
ในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการทบทวนกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนฯ และจัดให้มี
การท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้มีการจัดท าแผนฯ เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียว 

5  แผนปฏิบัติการด้าน... ให้มีเพียงระดับเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี โดยให้
หน่วยงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้าน... ไปสู่แผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  หากจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนย่อยของแผนปฏิบัติการด้าน ... ภายหลังจาก 
ที่แผนปฏิบัติการด้าน... ได้รับการประกาศใช้ หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 
ยกเว้นแต่มีกฎหมายก าหนดอย่างชัดเจนให้ต้องน าเสนอ 

6  สาระของแผนระดับที่ 3 จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามแบบฟอร์มการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่ส านักงานฯ ก าหนด 
และจัดท ารายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้ 
รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานตรวจสอบความ
ครบถ้วนตามองค์ประกอบของแผนฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ 

7  ห้วงระยะเวลาของแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ด้าน... ต้องสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580) 

8  แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผน ถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ (ไม่มีข้อยกเว้น) โดยหน่วยงานต้องจัดส่ง
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน... สรุปแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ และรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 
(Check List) มายังส านักงานฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ทั้งนี้ หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งแผนปฏิบัติ
ราชการมายังส านักงานฯ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 

9  การเสนอแผนปฏิบัติการสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงานฯ จะต้องด าเนินการในลักษณะการน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา/ทราบที่ก าหนดโดยส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี / 
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนฯ เข้าสู่กระบวนการฯ  

10  แผนระดับที่ 3 ทุกแผน ทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติการด้าน... และ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนทั้ง 3 ข้างต้น เมื่อประกาศใช้แล้วต้องน าเข้าข้อมูลแผนระบบ eMENSCR รวมทั้ง
น าเข้ารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด 
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ระดับของแผน 
ความหมายของแผน

ทั้ง 3 ระดับ 
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ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดับเท่านัน้ ตามที่ก าหนดไว้โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ แผนต่าง ๆ ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
หรือในรูปแบบอื่นใด ในระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะเป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด  

โดยมแีผนปฏิบัตริาชการเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก  
ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(ระยะ 5 ปี และ ปี) 

แผนปฏิบัติ
การด้าน... 

แผนอื่น ๆ 

“หน่วยงานของรัฐ” ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หรือไม่
น้อยไปกว่าหลักเกณฑ์ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ ออกเป็น 4 ประเภทข้างต้น   

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ  
(ระยะ 5 ปี และรายปี) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนระดับที่ 3 ส่วนภูม ิ

แผน
อื่น ๆ 

แผนอื่น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
กระทรวง/กรม  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ  
รายปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี
กระทรวง/กรม  

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติการ 
ด้าน... 

แผนพัฒนาภาค  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.พ.ศ. 
2551 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาต ิ

นโยบายและแผน 
ระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงฯ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับที่ 3 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

                 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาต ิ

นโยบายและแผน 
ระดับชาต ิ

ว่าด้วยความมั่นคงฯ 

  ระดับของแผน 

 
1. ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติก าหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ที่ไม่ใช่แผนปฏิบัติราชการ ให้ใช้ชื่อว่า 

“แผนปฏิบัติการด้าน… ระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ว่าให้ใช้  
ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือแผนอื่น ๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

2. แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และองค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ... (ชื่อหน่วยงาน)...” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ 
“แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” ส าหรับกรณีแผนที่เป็น Issue Base 

3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 เพิ่มเติม ได้แก่ วันที่ 3 ธันวาคม พ .ศ. 2562 วันที่ 15 ธันวาคม พ .ศ. 2563  
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข หน้า 239 

4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

5. แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และแผนพัฒนาภาค)  
   เป็นการด าเนินการตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบส านัก    

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

หมายเหตุ  
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  ระดับที่ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 

แผนระดับที่ 2 คือ แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิและการถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ
ในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

• “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” คือ แผนเพื่อใช้แนวทางในการพัฒนา
ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันและมุ่ง
ตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค (พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. 2561 
มาตรา 14) 

• “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” คือนโยบายและแผนตาม
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
มาตรา 13) 

โดยเป็นแผนที่ก าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการ และเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องและประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดความสับสน โดยการก าหนดค่าเป้าหมาย แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา
ห้วงละ 5 ปี 

“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็น แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 

“แผนการปฏิรูปประเทศ” เป็น แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ตามนัยของ
พระราชบญัญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

โดยเป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิง
โครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือกลไก หรือกฎระเบียบ ในห้วงระยะเวลา 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ 

1 
“ยุทธศาสตร์ชาติ”สามารถใช้ได้กับแผนระดับที่ 1 เท่านั้น 

  ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ 

“แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  
พ.ศ. 2564 - 2565” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
โดยเป็นแผนที่จัดท าขึ้นในช่วงเวลาการพัฒนาการประเทศท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 
ผ่านการน าแนวคิดล้มแล้วลุกไว (Resilience) ได้แก่ การพร้อมรับ การปรับตัว และการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2565 

2 
  ระดับที่ 



9 มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th 

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ  

  ระดับที่ 
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศใน
มิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอด
ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

• “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” คือ แผนเพื่อใช้แนวทางในการพัฒนา
ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันและมุ่ง
ตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค (พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. 2561 
มาตรา 14) 

• “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” คือนโยบายและแผนตาม
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
มาตรา 13) 

โดยเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน 
แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาต ิ

“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” คือ นโยบายและแผน
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ  

พ.ศ. 2559 มาตรา 13) 

ค าว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...” “แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้าน...” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่....” และ 
“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” สามารถใช้กับ
แผนในระดับที่ 2 เท่านั้น 

2 

“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” เป็น นโยบายและแผนตาม
นัยของพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 

โดยเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 

เป็นแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แนวนโยบายแห่งรัฐ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศ 
และของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันและมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุก
และยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยจะเป็นแผนชี้น า
ประเด็นการพัฒนาที่จะต้องให้ความส าคัญในห้วงระยะเวลา 5 ปีนั้น 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ” เป็น  แผนพัฒนาตามนัยของ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

แผนระดับที่ 2 ในปัจจุบันมีเพียง 4 แผนนี้เท่านั้น  
โดยแผนอื่น ๆ ทั้งหมดถือเป็นแผนระดับที่ 3 

  ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ 
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แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  

ประกอบด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้ 

2. “แผนปฏิบัติการด้าน ...” เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป โดยต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการ
ด้าน… โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน ...  
ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้นร่วมด้วย เพื่อพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท า
แผน และ/หรือการควบรวมเป็นแผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิกการจัดท าแผนฯ โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…  

1. “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี” เป็นแผนของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี และรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ
ด้าน… ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3. “แผนอื่น ๆ” หมายถึง แผนปฏิบัติการด้าน… อื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้
ชื่อนั้น ๆ  

 แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ...  
(ชื่อหน่วยงาน)...” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ใน
กฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น 

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ  3 
  ระดับท่ี 

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดย หน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้ 

     แผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หรือแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐระดับต่ ากว่ากรมหรือเทียบเท่าลงไป หน่วยงานไม่ต้องด าเนินการจัดส่งมายังส านักงานฯ เพื่อพิจารณาน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งไม่ต้องน าแผนดังกล่าวเข้าระบบ eMENSCR ด้วย 

  ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ 

“หน่วยงานของรัฐ” ได้แก่ หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือใน
รูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ
หรือไม่น้อยไปกว่าที่ระบุไว้ตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
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11 Data Privacy 

การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ มีหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” 
แนวทางการด าเนินงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องกัน เพื่อให้ เกิดการพัฒนาการด าเนินงานตามเป้าหมาย ของ 
ยุทธศาสตร์ชาติและสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ อย่างแท้จริ ง  โดยแผนระดับที่  3 จะเป็นการ
 ด าเนินการในส่วนของขั้นการปฏิบัติ “Do”  

• Statement pdca-แผน3 คสพ outline ของทกุอย่าง 

• Pdca มคีวามส าคญัอย่างไรบา้ง ท าไมตอ้งท าแผน 3 ที่

เช ือ่ม pdca 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงาน

คุณภาพ (PDCA) 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1 

PLAN DO CHECK 

ACT 

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

แผนระดับที่ 3 

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP  
โครงการ/การด าเนินงาน ที่ไม่ใช้งบประมาณ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแลว้  
ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนระดับที ่1    ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บท 

แผนพัฒนาฯ 13 

นโยบายและแผนว่า
ด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ 

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานให้ดีขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณ
 

แผนปฏิบัติ
การด้าน ... 

แผนปฏิบัติ 
ราชการ 5 ปี/ 

รายปี 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

แผนระดับที่ 3 

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP  
โครงการ/การด าเนินงาน ที่ไม่ใช้งบประมาณ 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานฯ 
(ส านักงานเลขานกุารฯ) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

• ค.ต.ป. 
• อ.ค.ต.ป. 
• คตป. กระทรวง 

 

ฝ่าย
เลขานุการฯ 

• ผู้ตรวจราชการ สนร. 
• ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง 
• ผู้ตรวจราชการกรม 
• หน่วยงานเจ้าภาพ 

เจ้าหน้าที่สนับสนุน 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ/ 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

วางแผนที่มีรายละเอียดของแผนที่ครอบคลุมเป้าหมายการด าเนินงาน การก าหนดประเมินความส าเร็จ 
แนวทางการด าเนินงาน ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ซึ่งท าให้การแปลงแผน
ในทุกระดับไปสู่การปฏิบัติด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการในรูปแบบโครงการ/การด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ผ่านแผนระดับที่ 3 เพื่อมุ่งไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ และผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตรวจสอบระหว่างและภายหลังจากการปฏิบัติตามแผน และการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ ตาม
กลไกที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การทบทวน และจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าเดิม 

ปรับปรุงแผนและการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป โดยน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบการประมวลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนระดับที่ 3 โครงการและการด าเนินงานให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 

      การด าเนินงาน (Do) จะมุ่งเน้นการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท า
โครงการ/การด าเนินงาน โดยที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี แผนปฏิบัติการ
ด้าน...) และการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  

ปรับปรุงแผนและการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน 
แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนระดับที่ 3 และโครงการ/การด าเนินงานให้เหมาะสมขึ้น 

วางแผนที่มีรายละเอียดของแผนที่ครอบคลุมเป้าหมาย
การด าเนินงาน การก าหนดประเมินความส าเร็จ แนว
ทางการด าเนินงาน ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ตรวจสอบระหว่างและภายหลังจากการปฏิบัติ
แผน และการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนฯ และวิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน 

PLAN การวางแผน DO การด าเนินงาน 
ด าเนินการตามที่หน่วยงานได้วางแผน
ไว้ผ่าน 
• แผนระดับที่ 3 
• โครงการ/การด าเนินงาน 

CHECK การตรวจสอบ 

ACT การปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

  การด าเนินงานของแผนระดับที่ 3  
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ผ่านแผนระดับที่ 3 

นอกจากแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีแผน
ระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ เป็นกลไกส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้วยระบบ eMENSCR หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับพื้นที่ รายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนระดับพื้นที่ น าเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์และทรัพยากรแตกต่างกันไป 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องอาศัย
กลไกของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค เป็นกระบวนการส าคัญในการถ่ายระดับการพัฒนาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี... ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
โดยเป็นแผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการ  
ในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้มคีณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก าหนด
กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และแผนบริหาร
งบประมาณจังหวัด ตลอดจนให้ความเห็นชอบแผนต่าง ๆ ข้างต้น 

  
 1. แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 2. จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียว 

กันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain Thailand: FVCT)  

มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้ 

 3. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้วยระบบ eMENSCR 

กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

  แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที ่
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : เป็นแผนที่มุ่งเน้นการชี้น าการพัฒนาของพื้นที่ในลักษณะกลุ่มจังหวัดโดยมี
เป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด มีระยะเวลา 5 ปี  
แผนพัฒนาจังหวัด : เป็นแผนที่มุ งเน้นการชี้น าการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดซึ่งมีเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านประสบปญหาในการวางแผน
เพราะไมมีขอมูลแผนงาน/โครงการของสวนราชการในพื้นที่ ตลอดจน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท.) เพื่อการวางแผนภาพรวมของพื้นที่ในรูปแบบหวงโซคุณคาได้ มีระยะเวลาการจัดท าแผนฯ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด : เป็นแผนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ
ในระดับกลุ่มจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด : เป็นแผนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐใน
ระดับกลุ่มจังหวัด โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนฯ จะต้องมีการเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ที่
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีระยะเวลาการจัดท า
แผน 1 ปี  

แผนพัฒนาภาค 

แผนระดับที่ 3 

ปร
ะเภ

ทข
อง

แผ
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ะด
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 ใน
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ดับ

พื้น
ที่ 

 แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติ
การพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติเป็นเครื่องมือ บูรณาการแผนของสวนราชการ เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสูการปฏิบัติ โดยโครงการที่บรรจุจะต้องมีการเชื่อมโยงกับโครงการ
ขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม มักมี
ระยะเวลาการจัดท าแผนฯ 5 ป ี

กลไกของแผนระดับที่ 3 เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การด าเนินงานของระดับพื้นที่ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐในทุกระดับสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ  
ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

  แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที ่

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ผ่านแผนระดับที่ 3 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : เป็นแผนที่มุ่งเน้นการชี้น าการพัฒนาของพื้นที่ในลักษณะกลุ่มจังหวัด 
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข งขันทางเศรษฐกิจของกลุ มจังหวัด มีระยะเวลาการ
ด าเนินการ 5 ปี  
แผนพัฒนาจังหวัด : เป็นแผนที่มุงเนน้การชีน้ าการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บรรจุข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของสวนราชการในพื้นที่ 
ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการวางแผนภาพรวมของพื้นที่ในรูปแบบ 
หวงโซคุณคา มีระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด : เป็นแผนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 
ในระดับกลุ่มจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด : เป็นแผนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐในระดับ
กลุ่มจังหวัด โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนฯ จะต้องมีการเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีระยะเวลาการ
จัดท าแผนฯ 1 ปี  

แผนพัฒนาภาค 
แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล  
มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของสวนราชการ 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสูการปฏิบัติ โดยโครงการที่บรรจุจะต้องมีการเชื่อมโยงกับ
โครงการขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มักมีระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี 
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แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

แผนระดับที่ 3 

สาระส าคัญของแผน
ระดับพื้นที ่

ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

แผนงาน 

โครงการส าคัญ 

ระบุเฉพาะที่สอดคล้อง 
อย่างน้อยต้องระบุความสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น …………………… 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ด้าน..................... (ถ้าม)ี 

กิจกรรม Big Rock ท่ี .......................... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  หลัก   /  เป้าหมาย........... 
ยุทธศาสตร์ที่   รอง (ถ้าม)ี / เป้าหมาย
...... 

นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(ถ้ามี) 

แผนพัฒนาภาค 
ระบุเฉพาะที่สอดคล้อง 

อย่างน้อยต้องระบุความสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาภาค อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

แผนปฏิบัติราชการ..... 
ของ......(หน่วยงาน).......(ถ้าม)ี 

อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

แผนปฏิบัติราชการ..... 
ของ......(หน่วยงาน)............(ถ้าม)ี 

อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

แผนปฏิบัติการด้าน.......... (ถ้ามี) 

อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ชาติ .............(หลัก)................. ยุทธศาสตร์ชาติ .............(สนับสนุน)................. 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) ………………………………………………………………………………………………………….. 

นโยบายความมั่นคงที่..................... 
แผนว่าด้ายความมั่นคงแห่งชาติระดับ 
นโยบายที่ ........................ 

1……………………………………………………… 2……………………………………………………… 3……………………………………………………… 4……………………………………………………… 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

Z 

Y 

X 

ท า
แผ

น 
ท า

โค
รง

กา
ร 

ติด
ตา

มฯ
 

รายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนฯ 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ของหน่วยงาน.....(ถ้าม)ี 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของจังหวัด 

แผนระดับพื้นที ่

รายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติการภาค 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของกลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด   &  แผนปฏิบัติราชการรายปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

แน
วท

าง
ขับ

เค
ลื่อ

นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ร
ะด

ับพ
ื้นท

ี่ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด ต้องตอบสนองความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง 
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาของแผนฯ ระบุรายละเอียดของโครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าโครงการ 
หรือแผนงานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง 

    ด าเนินการจัดท าแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ก าหนด และน าเข้าข้อมูลแผนฯ  
และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อแล้วเสร็จตามนัยของมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผ่านแผนระดับที่ 3 
โครงการ 

เป้าหมาย หลัก   /  หมุดหมาย........... 
เป้าหมาย  รอง (ถ้าม)ี / หมุดหมาย...... 

เป้าหมาย หลัก   /  หมุดหมาย........... 
เป้าหมาย  รอง (ถ้าม)ี / หมุดหมาย...... 

  แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที ่

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

* สามารถระบุได้มากกว่า 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) 

* 
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16 Data Privacy 

หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) คือ หลักใน
การด าเนินการและปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เป็นแนวทางจัดท า
โครงการ/การด าเนินงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การ
ด าเนินงานให้ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
• ผลลัพธ์สุดท้าย คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
• ผลลัพธ์ขั้นกลาง คือ เป้าหมายของแผนแม่บทในระดับประเด็น (Y2)  

เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละประเด็น 
• ผลลัพธ์เบื้องต้น คือ เป้าหมายของแผนแม่บทในระดับแผนย่อย (Y1)  

เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละแผนย่อยอย่างชัดเจน  
และเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน 

• ผลผลิต คือ เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ (X) 

หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) 

เอาของที่นุท า (ข้อมูลวาระ
ผมบ.) แล้วพี่เก่งเอาไปท า
ต่อในคู่มือโครงการไหนสัก

หน้านึง เอามาใส่แทน 
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สรุปหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship : XYZ) 

 แผนระดับที่ 3 เป็น แผนเชิงปฏิบัติ ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อบรรลุภารกิจของหน่วยงาน
หรือประเด็นปัญหาเฉพาะด้าน และสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ โดยต้อง
สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย 1 ประเด็น และต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน… 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป ี

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2570 
| ปี พ.ศ. 2571-พ.ศ. 2575 | ปี พ.ศ. 2576-พ.ศ. 2580 

| ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2570 
| ปี พ.ศ. 2571-พ.ศ. 2575 | ปี พ.ศ. 2576-พ.ศ. 2580 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

แผนและนโยบาย 
ความม่ันคง
แห่งชาติ 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับที่ 3 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที ่1   ยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับที่ 3 และทุกโครงการ (X) 
จะต้องตอบเป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) 
และ/หรือแผนระดบั 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

หมายถึง เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม และเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

Z 

Y 
หมายถึง เป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(2) แผนการปฏิรูปประเทศ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (4) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ข้างต้น ถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ระดับ คือ เป้าหมายของแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายของแผนย่อย (Y1) 

หมายถึง โครงการ/การด าเนินงาน ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น โดยจ าเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนา
ประเทศ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

X 

แผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่บรรจุแผนงาน โครงการหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการจัดท า
ขึ้น ผ่านแผนปฏิบัติราชการ...รายปี แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี) โดยเฉพาะ
แผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

X 
เป้าหมายแผนแม่บท

ระดับประเด็น 
37 ประเด็น 

Y2 

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

140 เป้าหมายย่อย 
Y1 

หมายถึง เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม และเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

Z 

Y 
หมายถึง เป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(2) แผนการปฏิรูปประเทศ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (4) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ข้างต้น ถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ระดับ คือ เป้าหมายของแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายของแผนย่อย (Y1) 

หมายถึง โครงการ/การด าเนินงาน ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น โดยจ าเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม X 

แผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่บรรจุแผนงาน โครงการหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการ
จัดท าขึ้น ผ่านแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน ... (ถ้ามี) 
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมายแผนแม่บท
ระดับประเด็น 
37 ประเด็น 

Y2 

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

140 เป้าหมายย่อย 

Y1 

  สรุปหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) 
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วิธีการจัดท าแผนระดับที่ 3  
ตามหลักการวงจรนโยบาย  

(Policy Cycle) 
แผนระดับที่ 3 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ การจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท า ตลอดจนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และการตรวจสอบประเมินผลหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผนตามหลักการ
วงจรนโยบาย (Policy Cycle) 
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ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

จัดท าโครงการและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านแผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมุ่ง เน้นการ
ด าเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศที่ส าคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

1 

2 

3 

4 

5 

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึงกระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะ โดยทั่วไป
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งทุกกระบวนการมีความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน 

ประเด็นการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่

ของหน่วยงาน 

เป้าหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง 

ห่วงโซ่คุณค่า 
FVCT 

ข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดท าแผน 

ENDS 
WAYS 

MEANS 

เป้าหมายที่ต้องการ :  
เป้าหมาย/ค่าเป้าหมายของแผน 
แนวทางในการบรรลเุป้าหมาย :  
แนวทางการพัฒนา 
เครื่องมือ : โครงการ 

แผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ/แผนปฏิบัติการ

ด้าน...  

จัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์
ของการด าเนินการ 

ตามแผน 

ปร
ับป

รุง
กา

รด
 าเน

นิง
าน

ขอ
งแ

ผน
 

Policy Formulation 

Policy Formation 

Policy Decision 

Policy  
Implementation 

Policy Monitor & 
Evaluation 

  วงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

ประเด็นการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงาน 

เป้าหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (FVCT)* 

ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนฯ 

ENDS 
WAYS 

MEANS 

เป้าหมายที่ต้องการ :  
เป้าหมาย/ค่าเป้าหมายของแผน 
แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย :  
แนวทางการพัฒนา 
เครื่องมือ : โครงการ 

แผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานของรัฐปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...  

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตาม
แผนฯ และน าเข้าในระบบ eMENSCR 

ปร
ับป

รุง
กา

รด
 าเน

ินง
าน

ขอ
งแ

ผน
 

ก าหนดนโยบาย 

ก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย 

ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

น านโยบายไปปฏิบัต ิ

ทบทวนและ
ประเมินผล
นโยบาย 

การก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย : ศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน สถานการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น งานวิจัยในระบบ Open-D ข้อมูลในระบบ 
eMENSCR และข้อมูลไฟล์ JSON เพื่อประมวลข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติราชการ /แผนปฏิบัติการด้าน ... ที่มี
ประสิทธิภาพ 

การก าหนดนโยบาย : เป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดแผนฯ โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ  
มาจัดท าข้อเสนอแผนฯ โดยมีขั้นตอน ได้แก่ (1) การพัฒนาทางเลือก (2) การประเมินทางเลือก และ (3) การตัดสินใจทางเลือก 

การทบทวนและประเมินผลนโยบาย : หน่วยงานของรัฐทบทวน และประมวลผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงานของแผนฯ รวมทั้งจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 เพื่อวิเคราะห์และทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาการจัดท าแผนฯ ในอนาคต โดยด าเนินการผ่านการน าเข้าข้อมูลของแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ  
ในระบบ eMENSCR 

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

การตัดสินใจเชิงนโยบาย : การน าทางเลือกที่ผู้จัดท าแผนฯ ตัดสินใจเลือก มาด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนฯ การเสนอแผนฯ 
และการประกาศใช้แผนฯ  

*หมายเหต ุ: ห่วงโซ่คุณค่าฯ รายละเอียดปรากฏตามหน้า 27 

มีปรับค าในตรงค าอธิบาย ปรับแล้ว 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ

ผ่านแผนปฏิบัติราชการ 
 

Satement Do Xyz แผน 3 

แผนระดับที่ 3 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ การจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดท า ตลอดจนการน าแผนไปใช้ และการตรวจสอบประเมินผลหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนตามหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ 

ผ่านแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับที่ 2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะ
ด าเนินการบนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการจึงต้องสามารถถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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สาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง.../
ประเด็น... (แผนย่อย) 
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

ระบุเฉพาะที่สอดคล้อง 
โดยอย่างน้อยต้องระบุความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ  

และแผนพัฒนาฯ 

แผนปฏิบัติการด้าน.......... (ถ้ามี) 

อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ 
(ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) ………………………………………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………… 2……………………………………………………… 3……………………………………………………… 4……………………………………………………… 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………...…………… 
2…………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………. 

Z 

Y 

X 

จัด
ท า

แผ
น 

ท า
โค

รง
กา

ร 
ติด

ตา
มฯ

 รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนฯ 
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ปฏ

ิบัต
ิรา

ชก
าร

 

หมายเหต ุ 

แผนระดับที่ 3 

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน 
ปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน..... 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน 
ปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของหน่วยงาน..... 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณของปีที่สิ้นสุดระยะเวลาตามแผน (ระยะ 5 ป)ี 

แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนปฏิบัติราชการรายป ี
ของ..... (หน่วยงาน).....  

อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี
ของ..... (หน่วยงาน).....  

อธิบายความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ชาติ..... (หลัก).....  ยุทธศาสตร์ชาติ..... (รอง).....  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็น ...............................  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ด้าน..................... (ถ้าม)ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ (ถ้าม)ี 

กิจกรรม Big Rock  
ที่ .......................... 

เป้าหมาย หลัก   /  หมุดหมาย........... 
เป้าหมาย  รอง (ถ้าม)ี / หมุดหมาย...... 

นโยบายความมั่นคงที่..................... 
แผนว่าด้ายความมั่นคงแห่งชาติระดับ 
นโยบายที่ ........................ 

เป้าหมาย หลัก   /  หมุดหมาย........... 
เป้าหมาย  รอง (ถ้าม)ี / หมุดหมาย...... การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนปฏิบัติราชการ 

แผนฯ ต้องตอบค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาของแผนฯ ระบุรายละเอียดของโครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองาน
ใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง 

    ด าเนินการจัดท าตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามที่ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ก าหนด และน าเข้าข้อมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR 
เมื่อแล้วเสร็จตามนัยของมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 

แผนฯ ต้องตอบค านึงถึงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

    ด าเนินการจัดท าตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 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 

สาระส าคัญของแผนฯ ควรระบุเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเด็นการพัฒนา แนวทางการ
พัฒนาตลอดจนโครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการเป็นอย่างน้อย 

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผนระดับที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี ต้องตอบสนองต่อภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

สาระส าคัญของแผนฯ ควรระบุความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่มีความ
เกี่ยวข้อง เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตลอดจนโครงการและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการเป็นอย่างน้อย 

ด าเนินการจัดท าแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 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 ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จ หน่วยงานต้องน าเข้าข้อมูลแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ตามนัยของมติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

* สามารถระบุได้มากกว่า 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) 

* 
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แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ในการบรรลุภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ และขับเคลื่อน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนระดับที่ 2 ตลอดจนแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน าประเทศไทยไปสู่ ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนัยของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี และน าเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ตลอดจนจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
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1 

2 

3 

4 

การจัดท าแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี 

การน าเข้าแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

การจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจดัท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน 
ปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

5 

6 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

กฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
 หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

หลักการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
  กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

     

 3 
  แผนระดับที่ เค้าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
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แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปี 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี 01 

      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการในระยะเวลา 5 ปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ก าหนดให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผน
ระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับที่ 3 โดยการเสนอแผน
ระดับที่ 3 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯ ไปยัง ส านัก
งานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ ส านักงานฯ 
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่จัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี ไม่ต้องส่งแผนฯ 
มายังส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 

มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

น า เข้ าข้อมูล  แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5 ปี  ในระบบ 
eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และ
รายงานผลสัมฤทธิ์  โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR 

มติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... 
เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 

ครม . มีมติเรื่องแนวทางการจัดท าแผนระดับที่  3 ที่ เป็น
แผนปฏิบัติการด้าน... โดยยึดหลักมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

มติ ครม. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง คู่มือ
แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผน
ระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ ครม. 

ครม. มีมติรับทราบคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และ
การเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ 
ครม. ตามที่ ส านักงานฯ เสนอ 

แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาต ิ

กฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด โดย
จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ทั้งนี้ 
ต้องน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 
ภายในไตรมาสที่  1 ของปีงบประมาณถัดไป ในระบบ 
eMENSCR นอกจากนี้ ส านักงานฯ ต้องชี้แจงท าความเข้าใจ
กับทุกภาคส่วนให้ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ด าเนินงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO 
CHECK ACT: PDCA) โดยทาง ส านักงานฯ ต้องส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนข้อมูล/
องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบายหรือ
แนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

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

3 

1 

2 

3 

4 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

     

 3 
  แผนระดับที่ 

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

ก าหนดให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผน
ระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับที่ 3 โดยการเสนอแผน
ระดับที่ 3 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯ ไปยัง ส านัก
งานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ ส านักงานฯ 
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่จัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี ไม่ต้องส่งแผนฯ 
มายังส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 

1 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

น าเข้าข้อมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และ
รายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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หลักการในการจัดท าแผนฯ 

แผนฯ ต้องตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนโครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่คาดการว่าจะใช้
ในช่วงระยะเวลา 5 ป ี

  หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณา
กลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (ห้วงระยะเวลา 5 ปี) และน าเข้า
ระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป โดยส านักงานฯ จะด าเนินการรวบรวม 
ประมวลผล รายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ช่วงเวลาของแผนฯ ต้องสอดคล้องกันกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ 
พ.ศ. 2580)  

เนื้อหาของแผนฯ เป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้แผนเป็นแผนที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการด าเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั ้น  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
หน่วยงานจึงควรประยุกต์น าหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) มาใช้ในการจัดท าแผน โดยใช้ข้อมูล 
เชิงประจักษ์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึง
กระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่ (1) การ
ก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย (2) การก าหนดนโยบาย 
(3) การตัดสินใจเชิงนโยบาย (4) การน านโยบายไป 
  ปฏิบัติ และ (5) การทบทวนและประเมินผลนโยบาย   
       ซึ่งทุกกระบวนการมีความส าคัญอย่างเท่าเทียม 

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

แผนฯ ต้องตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนโครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่คาดการณ์ว่า
จะใช้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้า ข้อมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR รวมทั้งจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาก าเนินการ (ห้วงระยะเวลา 5 ปี) และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณถัดไป โดยส านักงานฯ จะด าเนินการรวบรวม ประมวลผล รายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR และ
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ 
พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

ช่วงเวลาของแผนฯ ต้องสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ (ปี 2560 ปี 2570 ปี 2575 และปี 2580) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

ประเด็นการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงาน 

เป้าหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (FVCT)* 

ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนฯ 

ENDS 
WAYS 

MEANS 

เป้าหมายที่ต้องการ :  
เป้าหมาย/ค่าเป้าหมายของแผน 
แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย :  
แนวทางการพัฒนา 
เครื่องมือ : โครงการ 

แผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานของรัฐปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน...  

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตาม
แผนฯ และน าเข้าในระบบ eMENSCR 

ปร
ับป

รุง
กา

รด
 าเน

ินง
าน

ขอ
งแ

ผน
 

Policy Formulation 

Policy Formation 

Policy Decision 

Policy Implementation 

Policy 
Monitor & 
Evaluation 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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ระบบ eMENSCR 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน

การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  

(Open Data)  

การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นหัวใจส าคัญในการจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  
“ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอด
กระบวนการการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

              ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) คือ องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งองคาพยพ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ  
การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด  
และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าฯ ประกอบด้วย องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) 

แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ในระบบ eMENSCR  
รูปแบบไฟล์ JSON  

ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (FVCT) 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
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คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ/การด าเนินการงาน (X) เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
และแผนระดับที่ 3 โดยโครงการของหน่วยงานของรัฐทุกโครงการต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกัน 
อย่างน้อย 1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างน้อย 1 เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดท าโครงการจากคู่มือ  
“คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ส านักงานฯ จัดท า 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต้องบรรจุโครงการ/การด าเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบ
ประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

โครงการเป็นโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์/

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างอาคารสถานที่

ของส่วนราชการ 

โครงการต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายระดับ

แผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

งบประมาณเทียบกับ 
กิจกรรมการด าเนินการ 

และประโยชน์ที่จะได้รับของ
โครงการมีความเหมาะสม 

9 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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กระบวนการร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นไปตาม
ความเหมาะสม หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 

ACT CHECK DO 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

หน่วยงาน
ของรัฐ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) / ปีปฏิทิน ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 
25XX 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
ที่มี เนื้ อหาตอบโจทย์ภารกิจของ
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง โดยกระบวนการร่ าง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นไป
ตามความเหมาะสม หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
ราย 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐเสนอ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี มีผลบังคับใช้ 

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

น าแผนฯ เข้าสู ่
ระบบ eMENSCR 

หน่วยงาน
ของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ
ประกาศใช้แผนฯ 

หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ (M7) เข้าสู่
ระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลัง
ประกาศใช้แผนฯ 

องค์ประกอบของแผนฯ ต้องมีอย่าง
น้อยตามที่ส านักงานฯ ก าหนดใน
แบบฟอร์ม 

หน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการตามแผน 

13:58 Fai Ketmanee 
กระบวนการร่างแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี เป็นไปตามความ
เหมาะสม/หรือระเบียบที่เกีย่วข้อง
ของแต่ละหน่วยงาน  

วางแผนที่มีรายละเอียดของแผนที่ครอบคลุมเป้าหมาย
การด าเนินงาน การก าหนดประเมินความส าเร็จ แนว
ทางการด าเนินงาน ภาคีพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง กรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ด าเนินการในรูปแบบโครงการ/การด าเนินงานตามที่
วางแผนไว้ผ่านแผนระดับที่ 3  

ตรวจสอบระหว่างและภายหลังจากการปฏิบัติแผน 
และการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน รวมถึงวิ เคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแผนและการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน แก้ไข 
และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนระดับที่ 3 และ
โครงการ/การด าเนินงานให้เหมาะสมขึ้น 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

หน่วยงานของรัฐจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

PLAN 

หน่วยงานของรัฐเสนอ 
(ร่าง) แผนฯ ต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการตามแผนฯ 

ไตรมาสท่ี 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) / ปีปฏิทิน ต.ค. - ธ.ค. 
พ.ศ. 25XX 

ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณถัดไป (ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX) / ปีปฏิทิน ม.ค. - มี.ค. 
พ.ศ. 25XX 

น าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR 

หน่วยงานจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ 

กระบวนการร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นไปตาม
ความเหมาะสม หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 

DO 

PLAN DO 

CHECK 

ACT 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

หน่วยงานของรัฐจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

ประกาศใช้ 
แผนฯ 

การก าหนดนโยบาย 

น าเข้าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามแผนฯ 

หน่วยงานจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ 

การน านโยบายไปปฏิบัต ิ

ประเด็นการพัฒนา 
+ เป้าหมายการพัฒนา 

+ FVCT 

การก าหนดประเด็น 
เชิงนโยบาย  

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

การทบทวนและประเมินผล  

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

หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ (M7) 
เข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ 

การตัดสินใจเชิง
นโยบาย 

น ารายงานฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR* 

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

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 02 

     แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้น
เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR โดย
หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของ 
แผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : สรุปสาระส าคัญของแผนฯ 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
• แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านหลัก

และด้านรองที่สอดคล้องกับแผนฯ 
• แผนระดับที่  2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ ที่

เกี่ยวข้องด้านหลักและด้านรอง รวมทั้ง ระบุ
เป้าหมายระดับประเด็นและแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (หากม)ี 

• แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุแผนระดับที่ 
3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target)  

ของ SDGs ที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ  

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  

พันธกิจ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดรวม  

• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
การเรื่อง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา โครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

• งบประมาณที่คาดการณ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

เค้าโครงแบบฟอร์ม 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 อื่นๆ (ใน
กรณีที่มีความสอดคล้องแผนระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับที่ 3 อื่น 
(หากม)ี  
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานมี
ส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระส าคัญของแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1)  
 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
หน่วยงานของรัฐระบุสรุปสาระส าคัญของ
แผนฯ ที่ครอบคลุม..... เพื่อ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญ
ของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความ
จ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้โดยตรงอย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิง
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวมต่อการบรรลุเป้าหมาย และการ
บรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 

• สรุปสาระส าคัญในภาพรวมของแผนฯ 

• กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้บรรลุตามที่
ก าหนดในแต่ละเป้าหมายได้โดยตรงอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยอ้อม 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้โดยอ้อมอย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิง
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวมต่อการบรรลุเป้าหมาย และการ
บรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้โดยอ้อม 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี
ความสอดคล้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้
บรรลุตามที่ก าหนดในแต่ละเป้าหมายได้อย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องในเชิงสนับสนุน ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้บรรลุ
ตามที่ก าหนดในแต่ละเป้าหมายได้โดยตรงอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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หมายเหตุ  
แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียงโครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควร
จะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม  

(หากมี) 

    ระบุแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน... ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง(โดยตรง) 

ระบุเรื่อง/ประเด็นปฏิรูป ด้าน... ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุขั้นตอนการด าเนนิการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุกิจกรรมการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายกิจกรรมการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้อง  
 

(หากมี) 
ระบุ เรื่องและกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big rock) ที่แผนฯ  
มีความสอดคล้องโดยตรง 

ระบุโครงการท่ีสนับสนุนในเรื่องและกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big rock) ที่แผนฯ  
มีความสอดคล้อง 
   

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดในปฏิรูปประเทศ  
(Big rock) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี  3 
  แผนระดับที่ 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องในเชิงสนับสนุน ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ให้บรรลุตามท่ีก าหนดในแต่ละเป้าหมายได้อย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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ระบุนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับปัจจุบันที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุนโยบายที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุตัวชี้วัดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 
และสามารถน ามาเทียบเคียงในการหาผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ได้   

ระบุกลยุทธ์ของแผนพัฒนาฯ  ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุมิติการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุหมุดหมายของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง (โดยตรง) 
ระบุเป้าหมายหลักที่แผนฯ มีความสอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบายความ
สอดคล้องของแผนฯ กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ระบุเป้าหมายรองของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯ มีความสอดคลอ้ง 

ระบุเป้าหมายระดับของหมุดหมายของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบาย
ความสอดคล้องของแผนฯ กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

หน่วยงานระบุรายละเอียดเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง 
และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุกลยุทธ์ของนโยบายระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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•  กรณีที่แผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
และ/หรือสนับสนุน แผนปฏิบัติการด้าน… ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

• กรณีที่แผนปฏิบัติราชการฯ เป็นของหน่วยงานระดับกรม ให้ระบุแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงต้นสังกัด 

ระบุเป้าหมาย (Goal) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 
พร้อมทั้งอธิบายความสอดคล้องดังกล่าว 

ระบุเป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 
พร้อมทั้งอธิบายความสอดคล้องดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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Scan เพื่อดาวน์โหลด Template แผนระดับที่ 
3  

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ (หรอืชื่ออื่นตามหมายเหตุข้อ ๒ และ ๓) เรื่อง..... 
(การด าเนินงานเรือ่ง/ประเด็นต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ) 

ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของรัฐผู้จัดท าแผนฯ  

ระบุพันธกิจของหน่วยงานของรัฐผู้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ /แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ โดยจะต้องสอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล 

ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดรวม
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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Scan เพื่อดาวน์โหลด Template แผนระดับที่ 
3  

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ (หรอืชื่ออื่นตามหมายเหตุข้อ ๒ และ ๓) เรื่อง..... 
(การด าเนินงานเรือ่ง/ประเด็นต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ) 

ระบุเป้าหมายของแผนฯ ทั้งในส่วนของเป้าหมายเชิงผลผลิต และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ ที่ต้องการวัดความส าเร็จของแผนฯ ว่าประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด 

ระบุสิ่งที่เป็นตัววัดความส าเร็จของแผนฯ ว่าสามารถประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด 

ระบุแนวทางการพัฒนา/แนวทางการด าเนินการของแผนฯ ที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยอธิบายหลักการส าคัญในการ
ด าเนินงานเพื่อให้แผนสัมฤทธิ์ผล สามารถระบุได้มากกว่า 1 แนวทางการพัฒนา 

ระบุแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการให้แผนสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 แผนงาน/
โครงการส าคัญ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

ระบุแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนย่อย) ทั้งหมด ตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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Scan เพื่อดาวน์โหลด 
Template แผนระดับที่ 

3  

ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ โดยแยก
วงเงินออกเป็น 5 ปี ตามปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน 
(กรณีหน่วยงานยึดตามปีปฏิทิน) และแหล่งที่มา 

ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้เบื้องต้น
ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยจ าแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณนั้น ๆ  

1 

2 

3 

4 

หลักการและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ปี 

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

5 

6 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

Template แผนระดับที่ 3 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปี 

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR 03 

หน่วยงานราชการต้องน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลั งประกาศใช้แผนฯ  
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหน่วยงาน
เท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง
emenscr.nesdc.go.th 
 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

โดยบัญชีผู้ใช้ (Username) จะเป็นบัญชี
เฉพาะของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

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

ระบุให้ใช้ชือ่นัน้ ๆ) 
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการ

ด้าน… 

สรุปแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

เฉพาะกองแผน หรือกองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหน่วยงานเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการ
น าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

เป็นเครื่องมือหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ของทุก
หน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานจะต้องน าเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 

ท าความรู้จักระบบ  
eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ผ่านการส่ง
อนุมัติข้อมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ eMENSCR  

27 เมษายน 2564 เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดท าแผน
ระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของ

แผนปฏิบัติการด้าน... 
18 พฤษภาคม 2564 

16 กันยายน 2564 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยชไปสู่การปฏิบัต ิ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ น าเข้าข้อมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการ
ส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ทั้งนี้ ต้องน าเข้ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณถัดไป ในระบบ eMENSCR นอกจากนี้ ส านักงานฯ 
ต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนให้ถูกต้อง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) โดยทาง ส านักงาน
ฯ ต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นโยบายหรือแนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็น
รูปธรรม 

มติ ครม. วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

5 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 
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วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
ให้ทุกหน่วยงาน โดยกองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมาย น าทุกแผนปฏิบตัิการดา้น…  

ที่ประกาศใช้แล้ว เข้าระบบ eMENSCR ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังปรากฏตาม 

 https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การ login เข้าสู่ระบบ 

*หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ท าได้
เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับกองที่มีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ >>> Click <<<  

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติราชการ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ของกองที่มีสิทธิ์ให้น าแผนฯ เข้าระบบ
eMENSCR* 

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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3) เพิ่มข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ 

4) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี” ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศใช้แล้ว 

(1) ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
(2) ระบุปีที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนฯ (ในกรณีแผนฯ อยู่ระหว่างจัดท า ให้ใส่ปีที่

คาดว่าจะมีการประกาศใช้แผนฯ) 
(3) ระบุชื่อหน่วยงานทีจ่ัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม (หรือเทียบเท่า) 
(4) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 

 

(1) เลือก “เพิ่มแผนระดับที่สาม” 
(2) เลือก “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี”   

1 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

2 

1 2 
3 

4 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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หมายเหตุ: ข้อมูลของแผนที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบด าเนินการกรอกเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ 
Template ที่   ส านักงานฯ ได้ เผยแพร่ผ่ าน  URL 
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/  

  
 ส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี การกรอกข้อมูล

แผนเข้าระบบจะเป็นตามหัวข้อตามที่ปรากฎใน Template ตาม URL ในส่วนของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี และ 5 ปี 

(1) เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบา้ง 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

6) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

1 

2 

3 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมาย 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร 

(1) เลือกรายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(3) เลือกรายละเอียดของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร 

(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ได้อย่างไร 

(5) ระบุจ านวน/ร้อยละที่คาดว่าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

5) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

6) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 3 

4 

1 

1 

ประเด็น 
2 
3 

4 

เป้าหมาย 
แผนย่อย 

2 
3 

1 

4 

5 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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รอเพิ่มเติม 

(1) ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของรฐั  
(2) ระบุพันธกิจของหนว่ยงานของรัฐที่สอดคล้องกับการด าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  

(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 แผน โดยเลือก “เพิ่มแผน”) 

(1) ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแผน 
     ระดับที่ 2 อื่น ๆ  

เนื่องจากแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย
และแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2565 จะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 

จึงจะมีการปรับปรุงระบบ eMENSCR 
ในส่วนของความเกี่ยวข้องกับแผน
ระดับที่ 2 ในอนาคต 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

7) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 และ 3 อื่น ๆ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

3 

4 

1 

1 

2 

8) กรอกสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี 

1 

2 
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(1) ระบุ “เรื่อง” ของแผนฯ ประเด็นในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 
(3) ระบุแนวทางการพัฒนาประเด็น และแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

(1) ระบุวงวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยจ าแนก
ตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ทั้งนี้ระบบจะท าการรวมประมาณการวงเงินงบประมาณของแผนฯ โดยอัตโนมตัิ  

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

3 

4 

1 

8) กรอกสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี (ต่อ) 

3 

1 

2 

9) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (งบประมาณ) 

1 
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(2) ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ โดยแยกรายปีงบประมาณ ทั้งนี้ระบบจะท าการรวมประมาณการ 
     วงเงินงบประมาณของแผนฯ โดยอัตโนมตัิ  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

(1) น าไฟล์แผนในรปูแบบ PDF มาอัปโหลด 
(2) Click ส่งแบบฟอร์มเพื่อน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้ารายปี และน าเข้าระบบ eMENSCR ภายในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณถัดไป และจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์สรุปภาพรวมการด าเนินการ เมื่อสิ้นสุดห้วงระยะเวลา
ของแผนฯ และน าเข้าระบบ eMENSCR ในปีงบประมาณถัดไปเช่นเดียวกัน 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

9) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (งบประมาณ) (ต่อ) 

2 

10) อัปโหลดเอกสารแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 ปี โดยเลือก “อัปโหลดเอกสาร” 

1 

2 
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หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปี 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 04 

     ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี เมื่อสิ้นสุดแผน (ครบห้วงระยะเวลา 5 ปี) และน าเข้าในระบบ eMENSCR 
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปหลังสิ้นสุดแผน 
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หน่วยงานจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCA  
เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของแผนฯ  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  

  แผนปฏิบัติราชการ 
1. 

• รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
เป็นรายปี และเมื่อครบห้วงระยะเวลา 
5 ปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย
ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น ฯ  ก า ห น ด ใ น
แบบฟอร์ม  

 
     เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต่ อ

คณะรัฐมนตรี 
 
     น า ร ายงานผลสัมฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบบ 
eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผน (ครบห้วง
ระยะเวลา 5 ปี) โดยจัดให้มีองค์ประกอบ
ของแผนฯอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดในแบบฟอร์ม  
 
เ มื่ อ หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร เ ห็ น ช อ บ 
ให้หน่วยงานของรัฐด า เนินการเสนอ
รายงานผลสัมฤทธ์ิต่อคณะรัฐมนตรี 

น า ร า ย ง านผลสั ม ฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบ บ 
eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์น าเข้าแผน
ในระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องตรวจสอบการด าเนินงานที่ปฏิบัติไว้ตามแผนฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ถึงปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน การจัดท ารายงานฯ โดยยึดหลักการบริหารงานคณุภาพ (PDCA) 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี โครงการและการด าเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น 

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี อยู่ใน
ขั้นตอนของ CHECK และ ACT ดังนี้ 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลัก PDCA 
ใช้การประเมินสถานะการบรรลเุป้าหมายด้วย

การค านวณผลเป็นเลขฐาน 100 
รายงานผลเข้าระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐน าเขา้รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประมวล รวบรวม
รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่น าเข้าระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยการค านวณผลเป็นเลขฐาน 100 

ภาพรวมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 

100% 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 

หน่วยงานของรัฐน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผน ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประมวล รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่
น าเข้าในระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี โครงการและการด าเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดท า
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี
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ระบุเป้าหมายของของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้อย่ างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
แผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

  

การแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน
100 และเทียบค่าเป้าสี  โดยมีค่า
เป้าสีและตัวอย่างการค านวณ
ตามข้อมูลด้านล่าง  

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

กรณีสแีดง ส้ม เหลือง  
ให้วิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศตาม
เป้าหมาย โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดและระยะห่าง
จากค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75% ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99% ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

กรณีสเีขียว (บรรลุเป้าหมาย) ให้วิเคราะห์ โดย
เทียบสถานการณ์ของประเทศกับการพัฒนาใน
บริบทภูมิภาค/นานาชาติ เพ่ือต่อยอดการ
พัฒนา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้แสดงค่าสีเป้าหมาย
ของผลการด าเนินงานทั้ง 3 ปี (ปี 62 - 63 - 64) เทียบกับปี 
65 
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้แสดงค่าสีเป้าหมายของผลการ
ด าเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายปี 64 และเป้าหมายปี 
65  

วิธีการค านวนค่าสีของสถานการณ์เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

กรณีสแีดง ส้ม เหลือง  
ให้วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในการ
ปฏิบัติราชการแผ่นดิน 

ด าเนินการได้น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 
ด าเนินการได้ร้อยละร้อยละ 50 – 75 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 50 –75% ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99% ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

กรณีสเีขียว (บรรลุเป้าหมาย) ให้หน่วยงานน า
แนวทางการด าเนินงานไปตอ่ยอดการพัฒนากับ
แผนฯ ของหน่วยงานในระยะต่อไป 

แสดงผลการ
ด าเนินงาน 

โดยเทียบค่าเป้าสี 
และค านวณผลเป็น

ฐาน 100 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้แสดงค่าสีเป้าหมาย
ของผลการด าเนินงานทั้ง 3 ปี (ปี 62 - 63 - 64) เทียบกับปี 
65 
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้แสดงค่าสีเป้าหมายของผลการ
ด าเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายปี 64 และเป้าหมายปี 
65  

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 95% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายที่      45 เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     43 เท่ากับ   43 × 100 = 95 
                        45 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 
ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ (ครบห้วงระยะเวลา 5 ปี) พร้อมน าเข้าระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 

ใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
ต่อค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนสามารถ
สัมฤทธิ์ได้จากการด าเนินการ
ตามแผนฯ และน าค่าผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าว ไปค านวณร่วมกับค่า
เป้าหมายที่แผนฯ ก าหนดไว้ 
เพื่อหาระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินการ 

100% 

หลักการของการรายงานผลสัมฤทธิ์  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่     การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
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กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจาก 
ปีฐาน (พ.ศ. 2561) 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ...ต่อปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่า
สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา 

ค่าปัจจุบันอยู่ท่ี     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

ตัวอย่าง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี พ .ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565 ขยายตัวร้อยละ 10 ในขณะที่ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็น 500 ล้านบาท
โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปีฐาน (พ.ศ. 2561) เป็น 1,000 ล้านบาท 

1. ค านวณอัตราร้อยละ 10 จากค่าปีฐานที่ 1,000 ล้านบาท 

ค่าที่ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้าน คิดเป็นรายได้รวม 1,100 ล้านบาท 
2. ค านวณผลเป็นฐาน 100 เพ่ือระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของค่าเป้าหมาย จึงอยู่ในเกณฑ์ “ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย”   สีแดง 

ค่าเป้าหมายที่      1,100 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

1,100 

10 x 1000 = 100 ล้านบาท 
    100 

ค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2563-
พ.ศ. 2565 เท่ากับ 1,100 ล้าน
บาท 

ค่าปัจจุบันอยู่ท่ี     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

ตัวอย่าง อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2565 ขยายตัวร้อยละ 10 ในขณะที่ปัจจุบันการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่อยู่ที่ 
1,600 ล้านบาท โดยการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท 

1. ค านวณอัตราร้อยละ 10 จากค่าในปีที่ผ่านมาที่ 1,500 ล้านบาท 

2. ค่าเป้าหมายในปีนี้จึงมีค่าเป็น 

3. ค านวณผลเป็นฐาน 100 เพ่ือระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของค่าเป้าหมาย จึงอยู่ในเกณฑ์ “บรรลุได้มากกว่าร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย”   

ค่าเป้าหมายที่      1,650 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     1,600  ล้านบาท  เท่ากับ   1,600 × 100 = 96.97 

1,650 

10 x 1500 = 150 ล้านบาท 
    100 
1,600 + 150 = 1,650 ล้านบาท 

สีเหลือง 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่     การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
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1. 

จัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงานของรัฐ 

• รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
เป็นรายปี และเมื่อครบห้วงระยะเวลา 
5 ปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย
ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น ฯ  ก า ห น ด ใ น
แบบฟอร์ม  

 
     เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต่ อ

คณะรัฐมนตรี 
 
     น า ร ายงานผลสัมฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบบ 
eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผน (ครบห้วง
ระยะเวลา 5 ปี) โดยจัดให้มีองค์ประกอบ
ของแผนฯอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดในแบบฟอร์ม  
 
เ มื่ อ หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร เ ห็ น ช อ บ 
ให้หน่วยงานของรัฐด า เนินการเสนอ
รายงานผลสัมฤทธ์ิต่อคณะรัฐมนตรี 

น า ร า ย ง านผลสั ม ฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบ บ 
eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์น าเข้าแผน
ในระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

เสนอต่อครม.  

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
(ครบห้วงระยะเวลา 5 ปี) โดยจัดให้มีองค์ประกอบของแผนฯ 
อย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในฟอร์ม 

ส านักงานฯ ประมวล
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์

และเสนอเข้า ครม. 

ส านักงานฯ ด าเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ  
ที่น าเข้าในระบบ eMENSCR  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

น าแผนฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ให้หน่วยงานน า
รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เข้าระบบ eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์น าเข้าแผนฯ 
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ส านักงาน
ฯ ก าหนดในแบบฟอร์ม  

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

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

         เป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ในการ
วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในการด าเนินงาน และน าข้อมูลมาใช้เพื่อต่อยอดภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย
ที่สอดคล้องบูรณาการกัน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วงจรนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
โครงการ/การด าเนินงาน ไปจนถึงเป้าหมายระดับประเทศ  

ระบบ eMENSCR มีความส าคัญอย่างไร? 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  3 
  แผนระดับที่     การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปี 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี 

05 

     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียง
ข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ 
eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้อง
มีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 อื่นๆ (ใน
กรณีที่มีความสอดคล้องแผนระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับที่ 3 อื่น 
(หากม)ี  
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานมี
ส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระส าคัญของแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1)  
 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
หน่วยงานของรัฐระบุสรุปสาระส าคัญของ
แผนฯ ที่ครอบคลุม..... เพื่อ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 

 
 
 

 

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ต่อแผนระดับ 3 ระบุรายละเอียด
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนฯ โดย 
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง

กับแผนฯ 
• แผนระดับที่  2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยของยุทธศาสตร์ชาต ิ
• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องกับ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี

ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอปุสรรค ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงานตามแผนฯ 
ต่อเป้าหมาย SDGs 

เค้าโครงแบบฟอร์มการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ปี 
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 

ส่วนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป ี
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป้าหมายและค่า
เป้าหมายของแผนฯ ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่า
เป้าหมายรวม สถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้อย่างไร  
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บทสรุปผู้บริหารจะเป็นส่วนส าคัญ เนื่องจากจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของทั้ง
แผนฯ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้ตรวจราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเห็นภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของ
แผนฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี ของ…..(ชื่อหน่วยงาน)…… 

หมายเหตุ  
แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และและให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR โดย
หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบ
ของแบบฟอร์ม 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุข้อมูลภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลา 5 ปี  ต่อ
เป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ และแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงานส าหรับระยะต่อไป 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงานตอ่แผนปฏิบัติราชการ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

• ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียด
จากแผนปฏิบัตราชการของหน่วยงาน 

  

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 95% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายที่      45 เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     43 เท่ากับ   43 × 100 = 95 
                        45 

หลักการค านวณผลเปน็ฐาน 100 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ ทั้งนี้ กรณีที่สามารถระบุเป็นค่าตัวเลข หรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

รอปรับตาม template 

แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี ของ………. 

ระบุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดย
อ้างอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผน โดยการค านวณด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่า
เป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิงานตอ่แผนปฏิบัติราชการ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

• ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียด
จากแผนปฏิบัตราชการของหน่วยงาน 

  

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 95% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายที่      45 เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     43 เท่ากับ   43 × 100 = 95 
                        45 

หลักการค านวณผลเปน็ฐาน 100 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ ทั้งนี้ กรณีที่สามารถระบุเป็นค่าตัวเลข หรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

ระบุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดย
อ้างอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผน โดยการค านวณด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่า
เป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุตัวชี้วัดของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการต่อตัวชี้วัดของ
แผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการด า เนินการตามแผนฯ  พร้อมทั้ ง
พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่บรรจุภายใต้
แผนว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน
อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 38 

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่า
เป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เทียบกับค่า
เป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนย่อย/การด าเนินงาน/ประเด็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวทางการพัฒนาตลอดจนโครงการภายใต้แต่ละแผนย่อย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ...” ให้
หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเค้าโครงนั้น ๆ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง...” ให้หน่วยงานปรับเค้าโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามความเหมาะสมของแผนฯ 

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุแผนปฏิบัติราชการย่อย/การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็น 
ซึ่งเป็นแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

พี่ฝ้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุตัวชี้วัดของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการต่อตัวชี้วัดของ
แผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการด า เนินการตามแผนฯ  พร้อมทั้ ง
พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่บรรจุภายใต้
แผนว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน
อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 38 

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่า
เป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เทียบกับค่า
เป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... 
เทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง... 

หน่วยงานระบุรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนย่อย) ที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง
... นั้น ๆ (แผนย่อย) โดยรายละเอียดโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะสามารถเรียกดูได้จาก eMENSCR 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุการด าเนินการ/แนวทางการพัฒนาของของแผนฯ โดยอ้างอิง
ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ  พร้ อมทั้ งพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุการด าเนินการ
หลักท่ีมีความสามารถในการขบัเคล่ือนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องกับแผนฯ โดยตรง 
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนฯ (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

Remind + make sure ว่าเพื่ออะไร ท าไมต้องระบุใส่ไปด้วย เค้าก็จะบอก ตัวแผนก็
มี ระบบก็มี จะมากรอกอะไรอีก 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น  
ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของยทุธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างองิตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุโครงการส าคัญที่บรรจุภายใต้แผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น
จากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนฯ ไปปฏิบัติใช้โดยอ้างอิง
ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุระดับความส าเร็จของโครงการต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ที่ ได้ก าหนดไว้ โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุหน่วยงานที่น าแผนฯ ไปด าเนินการ 

ระบุว่าหน่วยงานได้มีการน า
แผนฯ ไปด าเนินการหรือไม่ 

ระบุว่ าโครงการส าคัญที่บรรจุ ในแผนฯ 
สามารถส่งผลต่อความส าเร็จแผนฯอย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการส าคัญที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของแผนฯ 

ระบุว่าหน่วยงานที่น าแผนฯไปด าเนินการ มี
ส่วนในการสนับสนุนความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯได้
อย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร ระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นหรือเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯมากกว่า 1 
ประเด็น ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายเหล่านั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุแนวทางการพัฒนา (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายของแผนย่อย (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์
ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

รอปรับตาม template 
แล้วย้อนไปดู text ของกล่องข้างล่างตามหน้าบนๆๆ ปรับให้ถูก 

เอาหมายเหตุหน้าก่อนๆๆ หน้ามาแปะด้วย 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่า เป้าหมายที่แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปีสามารถสัมฤทธิ์
ได้ต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่แผนฯสอดคล้องโดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติท่ีแผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ก าหนด
ไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได ้
 

ระบุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมาย
สุ ดท้ ายของแผน  ( เพื่ อป ระ โยชน์ ในการพิ จ ารณา
ความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากโควิด-19 และแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) 
สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 แผนระดับที่ 3 ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเก่ียวข้องในส่วนนี้  

รอปรับตาม template 
แล้วย้อนไปดู text ของกล่องข้างล่างตามหน้าบนๆๆ ปรับให้ถูก 

เอาหมายเหตุหน้าก่อนๆๆ หน้ามาแปะด้วย 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ โดย
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ระบุค่า เป้าหมายที่แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปีสามารถสัมฤทธิ์
ได้ต่อค่าเป้าหมายระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุแผนแม่บทฯ ประเด็นที่แผนฯสอดคล้อง
โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุ
เป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปีสามารถสัมฤทธิ์ ได้ต่อค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ปี เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้องโดยตรง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน  
(ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับ
ที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละได้  

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ใช้อ้างอิง 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปีสามารถสัมฤทธิ์ ได้ต่อค่า
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศ โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูปของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
ของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุโครงการของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ 
สามารถสนับสนุนได้ 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

แผนต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิงตามฉบับที่
แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได ้

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุเป้าหมายรวมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ใช้อ้างอิง 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้  

ระบุค่ า เป้ าหมายที่ แผนปฏิบั ติ
ราชการระยะ 5 ปีสามารถสัมฤทธิ์
ได้ต่อค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 

ระบุแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และระบุในแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูปของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
ของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุโครงการของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ 
สามารถสนับสนุนได้ 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

แผนต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิงตามฉบับที่
แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได ้

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบบกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้  

ระบุค่ า เป้ าหมายที่ แผนปฏิบั ติ
ราชการระยะ 5 ปีสามารถสัมฤทธิ์
ได้ต่อค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และระบุในแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายอื่นๆ
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการด าเนินการ/การพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่ าผลสัมฤทธิ์ ร ายปีของแผนเทียบกับค่ า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข อ งแผนฯ  ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของ 
SDGs เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

รอปรับตาม template 
แล้วย้อนไปดู text ของกล่องข้างล่างตามหน้าบนๆๆ ปรับให้ถูก 

เอาหมายเหตุหน้าก่อนๆๆ หน้ามาแปะด้วย 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 51 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปีสามารถ
สัมฤทธิ์ได้ต่อค่าเป้าหมายของ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของ
หน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายอื่นๆ
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการด าเนินการ/การพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่ าผลสัมฤทธิ์ ร ายปีของแผนเทียบกับค่ า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข อ งแผนฯ  ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของ 
SDGs เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

รอปรับตาม template 
แล้วย้อนไปดู text ของกล่องข้างล่างตามหน้าบนๆๆ ปรับให้ถูก 

เอาหมายเหตุหน้าก่อนๆๆ หน้ามาแปะด้วย 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
แผนนั้น ๆ ได้ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปีสามารถสัมฤทธิ์ได้ต่อค่าเป้าหมายของ
แผนและระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็น
ฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 

กรณีเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงานของรัฐระดับกรม หน่วยงานต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต่อแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
ของกระทรวงเจ้าสังกัดด้วย 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายอื่นๆ
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการด าเนินการ/การพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ฉบับที่แผน 
อ้างอิง (12/13) 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่ าผลสัมฤทธิ์ ร ายปีของแผนเทียบกับค่ า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข อ งแผนฯ  ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของ 
SDGs เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

ระบุเป้าหมายย่อยที.่.. สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายที.่.. สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แห่งสหประชาชาติ โดยระบุเป้าหมาย (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

ระบุด้วยว่า : มันไม่ได้บังคับ เขียนยังไงให้คน
เข้าใจว่ามันจะมี sdgs เฉพาะเป้าผมบ. กลัวเขา

เลือกอันที่ไม่เกี่ยวมาใส่  

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ส านักงานฯ เผยแพร่ความสอดคล้องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ใน nscr.nesdc.go.th หน่วยงานควรศึกษาท าความเข้าใจความ
สอดคล้องดังกล่าวก่อนจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน เติม
เต็มช่องว่างการพัฒนา Gap และความสามารถในการส่งผลต่อการบรรลุแผนระดับที่ 1 
และ 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Template แผนระดับที่ 3 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

    การจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

 3 
  แผนระดับที่ 

Template แผนระดับที่ 3 



72 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 5 ปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
ในระบบ eMENSCR 

06 
     หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั ่นกรอง 
เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

     หน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมน าเข้าข้อมูล 
ของรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก 
ของปีงบประมาณถัดไป 
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หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับ
กองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์
ได้ที่ nscr.nesdb.go.th/checkusername/  

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลรายงานผลสัมฤทธิ์ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านลา่ง  

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

รายชื่อโครงการ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

1) การ login เข้าสู่ระบบ 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR  วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR  

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

3) เพิ่มข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 

1. Click ที่เมนู แผนระดับสาม  
2. Click ที่ เพิ่มแผนระดับที่สาม 
3. เลือกแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

4) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติ
ราชการ  

(2) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อเป้าหมายของ  
 แผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

1. โดยในขั้นตอนการเพิ่ม
แผนระดับที่สาม ให้
หน่วยงานของรัฐเลือก
น าเข้า “แผนปฏิบัติราชการ
รายปี”  

1 

2) Click ที่เมนู “แผนระดับสาม” จากนั้น Click ที่ “เพิ่มแผนระดับท่ีสาม” 

เพิ่มแผนระดับที่สาม 

1. Click ที่เมนู แผนระดับสาม  
2. Click ที่ เพิ่มแผนระดับที่สาม 
3. เลือก Click ที่ แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 

3 

1 
1 

รหัสและชื่อของแผนฯ 

(1) เลือก Icon “      ” (ฟันเฟือง) หลังแผนฯ ที่หน่วยงาน 
     ประสงค์จะน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
(2) เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ที่ผ่านการอนุมัติ M7   

รายงานผลสัมฤทธิ์ 

สืบค้นแผนฯ โดยการกรอก
ข้อความที่ต้องการค้นหา หรือ
สืบหาจากชื่อของแผนฯ 

3 

1. ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
2. ระบุปีที่เริ่มต้นประกาศใชแ้ผนฯ และปีงบทีส่ิ้นสุดแผน (ในกรณีแผนฯ อยู่ระหว่างการจัดท า ให้ใสป่ีที่คาด

ว่าจะมีการประกาศใช้แผนฯ) 

3. ระบุชื่อหน่วยงานทีจ่ัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม(หรือเทียบเท่า) 

4. ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 

         ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดในสว่นของ 1. ชื่อแผน 2. ระยะเวลาการจัดท าแผน  
และ 3. หน่วยงานเจ้าของแผนฯ โดยอัตโนมัต ิ

เลือกรายชือ่แผนระดับสามที่กองหรือส านกัทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นผู้น าเข้าในระบบและผ่านการอนุมัติ
แล้วเพื่อรายงานผลสมัฤทธิ์ 

2 

4 

(1) ระบุรายละเอียดในส่วนของ
ชื่อแผนที่รายงานผลสัมฤทธิ์
ระยะเวลาการจัดท าแผน
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ 
และปีงบประมาณที่รายงาน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ส านักงานก าลังร่วมกับปรับปรุงระบบ eMENSCR ในส่วน
ของการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์  เมื่อระบบปรับปรุง
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  หน้ า ต าของหน้ าน า เ ข้ า อาจมี ก า ร
เปลี่ยนแปลง แต่สาระส าคัญยังอยู่ครบถ้วน เมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วจะมีการเพิ่มเติมในคู่มือต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายของแผน 
1.1 เป้าหมาย 

1.2 ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
สูงกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนด 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ไม่สามารถ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

(ระบบดึงเป้าหมายโดยอัตโนมัต)ิ 

( แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร /
แผนปฏิบัติการด้านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายได้อย่างไร ) 

(ระบบดึงค่าเป้าหมายโดยอัตโนมัต)ิ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 

ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถ
สัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปีต่อค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่
ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

1 2 3 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์
การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต้องน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

5) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการของทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
    ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ  

เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

1 

3 4 

2 

1 

         ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดในสว่นของ 1. ชื่อแผน 2. ระยะเวลาการจัดท าแผน  
และ 3. หน่วยงานเจ้าของแผนฯ โดยอัตโนมัต ิ2 

2 

1 

1 

1. ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติการด้านของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ ได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 
โปรดระบุด้วย   

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

3 

4 

1 

2 
1 

3 

4 

เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการแต่ละเรื่อง/ด้าน และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิัติ
ราชการเรื่องนั้น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ กรณีที่ไม่มีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนย่อย” 

(ประเด็น) หน่วยงานไม่ต้องน าเข้าข้อมลูส่วนนี้ในระบบ eMENSCR 

ผลสัมฤทธิ์ 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลข

หรือสัดส่วนร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ที่

ก าหนดไว ้
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่

ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธ์ิของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

1. ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน
ฯ  

2. ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน
ฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

3. ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีต่อค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนด
ไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

4. อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 
 

1. ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
2. ระบุค่าเป้าหมายที่ แผนงาน/โครงการ สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโดยระบุเป็นค่าตัวเลข

หรือสัดส่วนร้อยละ 
3. ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของ แผนงาน/โครงการ ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้
4. อธิบายว่าการด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า

เป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ 
 

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

1 
2 

3 

4 

แผนงาน/โครงการ 

เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

6) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรือ่ง... ของแต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมาย
รวม  

6) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อย 
    ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ  

3 

4 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  

หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนย่อย/การด าเนินงาน/ประเด็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวทางการพัฒนาตลอดจนโครงการภายใต้แต่ละแผนย่อย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ...” ให้
หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเค้าโครงนั้น ๆ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง...” ให้หน่วยงานปรับเค้าโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามความเหมาะสมของแผนฯ 
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7) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรือ่ง... ต่อเป้าหมายของแผนย่อย 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการแต่ละเรื่อง/ด้าน และแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการเรื่องนัน้ ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนของท่านปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี   

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง...ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน

ร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้

อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

1. ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
2. ระบุค่าเป้าหมายที่ แผนงาน/โครงการ สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโดยระบุเป็นค่าตัวเลข

หรือสัดส่วนร้อยละ 
3. ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของ แผนงาน/โครงการ ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้
4. อธิบายว่าการด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า

เป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ 
 

1 
2 

3 

4 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ  สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนยอ่ย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

เพ่ิมโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ที่มีส่วนใน
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... นั้น ๆ ได้ 

1. ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง...ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

2. ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... 
สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ  
แผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

3. ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่ อง . . .  ต่อค่ า เป้ าหมายรวมของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ที่ก าหนดไว ้

4. อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้ง
ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 
 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

3 

7) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการตามแตล่ะแผนย่อย 
   ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนย่อย  

3 

4 

2 
1 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการแต่ละเรื่อง/ด้าน และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิัติ
ราชการเรื่องนั้น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ กรณีที่ไม่มีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนย่อย” 

(ประเด็น) หน่วยงานไม่ต้องน าเข้าข้อมลูส่วนนี้ในระบบ eMENSCR 
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2. แผนงานและโครงการ   ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 
(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ที่ บ ร ร จุ ใ น แ ผ น ฯ  ที่ ส่ ง
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตาม
แผนฯ) อย่างมีนัยส าคัญ 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบบจะท าการดึงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านที่สอดคล้อง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น ตามที่
หน่วยงานระบุว่าสอดคล้องและอ้างอิงในตัวแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ให้
หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เกี่ยวข้องในช่อง “ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน”   

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

ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) 

โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างไร 

โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านส่งผลต่อความสามารถในการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้

อย่างไร 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการตามแผน 

ต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความสามารถต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื่อสิ้นสดุการด าเนนิการตามแผน (Contribution) 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ...............(หลัก)..................... 
• เป้าหมาย.........................(หลัก).................................. 

8) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัท่ี 1 และระดับที่ 2 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในการ
น าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR 

(2) ระบุว่าการด าเนินการของแผนฯ สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่สอดคล้อง (โดยตรง) ได้อย่างไร
อย่างมีนัยส าคัญ 

(1) ระบบดึงยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เป้าหมาย ประเด็น และการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอัตโนมัติ 
ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในการน าเข้า
แผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR 

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

2 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

8) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
   (แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาต)ิ 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายระดับแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

2. แผนงานและโครงการ   ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 
(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ที่ บ ร ร จุ ใ น แ ผ น ฯ  ที่ ส่ ง
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตาม
แผนฯ) อย่างมีนัยส าคัญ 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบบจะท าการดึงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านทีส่อดคล้อง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น 
ตามที่หน่วยงานระบุว่าสอดคล้องและอ้างอิงในตัวแผนฯโดยอัตโนมัติ รายงานผลสัมฤทธิ์ 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) 

โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างไร 

โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านส่งผลต่อความสามารถในการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้

อย่างไร 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการตามแผน 

ต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความสามารถต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื่อสิ้นสดุการด าเนนิการตามแผน (Contribution) 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ...............(หลัก)..................... 
• เป้าหมาย.........................(หลัก).................................. 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่า
สีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ  

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของท่าน ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
ต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิด
เป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
สามารถสง่ผลต่อการบรรลเุป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของ
แผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 95% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายที่      45 เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที ่    43 เท่ากับ   43 × 100 = 95 
                        45 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี ต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

9) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
   (แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

1 
2 

3 
4 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(หลัก)   

2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

1) เป้าหมายที่....  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ) 

2) เป้าหมายที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1. ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องได้อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรด
ระบุด้วย 

2. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิธ์ในปีนั้นๆ เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

3. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในปีนั้นๆเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100   

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

รอปรับตาม template 

ผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายระดับแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีต่อ
ค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็น
ร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมาย
เป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อย
ละ” ให้ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจากปี
ฐาน (พ.ศ. 2561) 
กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมาย
เป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อย
ละ ...ต่อปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่ า
สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี ต่อค่าเป้าหมายระดับแผนยอ่ย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

10) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
     (แผนระดับที่ 2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต)ิ 

2 
1 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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2. แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ    

2.1 แนวทางการพัฒนาฯ  

(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับ
แผนย่อนของแผนแม่บทฯ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1. ระบุว่าแผนของท่านฯ สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องได้อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรด
ระบุด้วย 

2. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิธ์ในปีนั้นๆ เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

3. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในปีนั้นๆเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100   

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

2.1 เป้าหมายของแผนย่อยฯ  

2.1 แนวทางการพัฒนาฯ  

รอปรับตาม template 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม 
กฎหมายในปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ที่จัดท าภายหลังปงบประมาณดังกล่าวไมตองระบุ
ความเกี่ยวของในสวนนี้ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด (แผนระดับที่ 2) 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทเฉพาะ
กิจฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของท่าน ตามที่
ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
ต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิด
เป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
สามารถสง่ผลต่อการบรรลเุป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของ
แผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

11) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
     (แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19) 

2 
1 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีต่อค่าเป้าหมายของแผนการ
ปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีซึ่งเป็น
หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม กฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป ทีจ่ัดท าภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเกี่ยวของในสวนนี้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

12) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
     (แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับปรับปรงุ) 

2 
1 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
แห่งชาต ิ  

5.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่ งผลสัมฤทธิ์ ต่ อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

รอปรับตาม template 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ  
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(1) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีต่อค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการ
เดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(2) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

13) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
     (แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

2 
1 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาต ิ

6.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายและ
แผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ใช้อา้งองิในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

รอปรับตาม template 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีต่อค่าเป้าหมายของนโยบายและ
แผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผน
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

14) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
     (แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) 

2 
1 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาต ิ

6.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายและ
แผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 
15) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง (หากม)ี ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

รอปรับตาม template 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของ
ท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีต่อค่าเป้าหมายแผนระดับที่ 3 
โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายของ แผนระดับที่ 3 ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

2 
1 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

2. ระบุว่าการด าเนินการของแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง(โดยตรง)ได้

อย่างไรอย่างมีนัยส าคัญ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และ
เทียบค่าสี เป็นหลักการเดียวกับการ
ประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผล
ต่ อ เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   

1 

4 

3 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

(2) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุ  
 เป้าหมายและค่าเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม 
 ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายและเป้าหมายย่อย
ของ SDGs ที่เกี่ยวข้อง 

(1) ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และ 
     เป้าหมายSDGs ทั้งระดับเป้าหมาย (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) เพื่ออ านวยความ 
     สะดวกแก่หน่วยงานในการเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 

ระบบ eMENSCR มีการ เชื่ อมโยงความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) และเป้าหมาย SDGs เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

4 3 

2 
กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

16) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ต่อ SDGs 

1 

2 

ส านักงานฯ เผยแพร่ความสอดคล้องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ใน nscr.nesdc.go.th หน่วยงานควรศึกษาท าความเข้าใจความสอดคล้อง
ดังกล่าวก่อนจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยมีรายละเอียดของ
รายงานผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ที่หน่วยงานราชการจัดท าอย่าง
ครบถ้วน และด าเนินการน ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

17) สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน 

ปัญหา อุปสรรค 

สรุปการถอดบทเรียน 
โปรดระบุข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

(1) ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้นระหวา่งการด าเนินการตามแผนในภาพรวม 
(2) ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานฯ เติมเต็มช่องว่างการพัฒนา  

ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และ 2 ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด าเนินการบันทึกรายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อ
กรอกข้อมูลครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการ * 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีในระบบ eMENSCR 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ)  
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หน่วยงานต้องน าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในระบบ
eMENSCR และจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
แผนฯ พร้อมน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
• น าเข้าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ภายในวันที่  30 

ตุลาคมของปีงบประมาณ ในกรณีที่หน่วยงานด าเนินการ
ตามปีปฏิทินให้น าเข้าภายในวันที่  30 มกราคม ของ
ปีงบประมาณนั้น 

• น าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของ
ปีงบประมาณ ในกรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามปีปฏิทิน
ให้น าเข้าภายในวันที่ 30 มีนาคม ของปีงบประมาณนั้น 
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หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 
3 

ในระบบ eMENSCR 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการรายปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนระดับที ่ 3 ที ่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ทั้งนี้ หน่วยงานของ
รัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
ส่วนราชการนั้นให้ความเห็นชอบ และน าเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR 
ตลอดจนจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าข้อมูล
รายงานผลสัมฤทธ์ิฯ ในระบบ eMENSCR 
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1 

2 

3 

4 

การจัดท าแผนปฏบิัตริาชการรายปี 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการรายปี 

แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการรายปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ 
ราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

5 

6 

กฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

หลักการในการจัดท าแผนฯ และโครงการที่บรรจุในแผนฯ  
กระบวนการจัดท าแผนฯ ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

แบบฟอร์มการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการรายปี 

การน าเข้าแผนปฏบิัตริาชการรายปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ในระบบ eMENSCR 

หลักการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
  กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ เค้าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการรายปี 

หลักการและกระบวนการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการรายปี 01 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี   3 
  แผนระดับที่ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนระดับที่ 3 หลักในถ่ายทอดแผนระดับที่ 1 และ แผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

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

ก าหนดให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผน
ระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับที่ 3 โดยการเสนอแผน
ระดับที่ 3 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯ ไปยัง ส านัก
งานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ ส านักงานฯ 
ก าหนดไว้ ทั้งนี้  ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  

มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เพื่อ
เป็นแผนระดับที่ 3 หลัก โดยให้บรรจุโครงการส าคัญที่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญในแผนปฏิบัติราชการรายปี และให้ส านัก
งบประมาณใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

มติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... 
เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 

ครม . มีมติเรื่องแนวทางการจัดท าแผนระดับที่  3 ที่ เป็น
แผนปฏิบัติการด้าน... โดยยึดหลักมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

มติ ครม. วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ทั้งนี้ ต้องน าเข้ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณถัดไป ในระบบ eMENSCR นอกจากนี้ ส านักงานฯ 
ต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนให้ถูกต้อง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) โดยทาง ส านักงาน
ฯ ต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นโยบายหรือแนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็น
รูปธรรม 

มติ ครม. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง คู่มือ
แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผน
ระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ ครม. 

ครม. มีมติรับทราบคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และ
การเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ 
ครม. ตามที่ ส านักงานฯ เสนอ 

กฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

1 

2 

3 4 

5 

หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยจัดท า
รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ทั้งนี้ ต้อง
น าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 
ภายในไตรมาสที่  1 ของปีงบประมาณถัดไป ในระบบ 
eMENSCR นอกจากนี้ ส านักงานฯ ต้องชี้แจงท าความเข้าใจ
กับทุกภาคส่วนให้ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ด าเนินงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO 
CHECK ACT: PDCA) โดยทาง ส านักงานฯ ต้องส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนข้อมูล/
องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบายหรือ
แนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

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

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

ก าหนดให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผน
ระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับที่ 3 โดยการเสนอแผน
ระดับที่ 3 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯ ไปยัง ส านัก
งานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ ส านักงานฯ 
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี  และรายปี  ไม่ต้องส่งแผนฯ มายัง
ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 

1 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

น าเข้าข้อมูล แผนปฏิบัติราชการรายปี ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หลักการในการจัดท าแผนฯ 
แผนฯ ต้องตอบสนองภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดของภารกิจที่ต้องสะท้อนเป้าหมายและค่าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  ตลอดจน
โครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่ใช้ใน 1 ปีงบปประมาณ อย่างชัดเจน 

แผนฯ ต้องบรรจุโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณา
กลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้  

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณและ
น าเข้าระบบ eMENSCR ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป 

น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) 

เนื้อหาของแผนเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้แผนเป็นแผนที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการด าเนินการตาม
ภารกิจหน้าที ่ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี หน่วยงาน
จึงควรประยุกต์น าหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) มาใช้ในการจัดท าแผน โดยใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  

เนื้อหาของแผนฯ เป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้แผนเป็นแผนที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการด าเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นแล้วในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
หน่วยงานจึงควรประยุกต์น าหลักการวงจรนโยบาย (Policy Cycle) มาใช้ในการจัดท าแผน โดยใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึง
กระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่ (1) การ
ก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย (2) การก าหนดนโยบาย 
(3) การตัดสินใจเชิงนโยบาย (4) การน านโยบายไป 
  ปฏิบัติ และ (5) การทบทวนและประเมินผลนโยบาย   
       ซึ่งทุกกระบวนการมีความส าคัญอย่างเท่าเทียม 

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

แผนฯ ต้องตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนโครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่คาดการณ์ว่า
จะใช้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (ห้วงระยะเวลา 5 ปี) และน าเข้า
ระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป โดยส านักงานฯ จะด าเนินการรวบรวม 
ประมวลผล รายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ 
พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

ช่วงเวลาของแผนฯ ต้องสอดคล้องกันกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ (ปี 2560 ปี 2570 ปี 2575 และปี 2580) 

แผนฯ ต้องตอบสนองภารกิจของหน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาของแผนฯ ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดของภารกิจที่ต้องสะท้อนเป้าหมายและค่าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  ตลอดจน
โครงการ/การด าเนินการ รวมทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่ใช้ใน 1 ปีงบปประมาณ อย่างชัดเจน 

แผนฯ ต้องบรรจุโครงการเพื่อขับเคลือ่นการบรรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติร่วมกับ
โครงการอื่น ๆ และภารกิจหน้าที่ประจ าของหน่วยงาน  
หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณา
กลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ แต่ต้องน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ภายใน 30 วันหลังการประกาศใช้ 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณและ
น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป กรณีที่หน่วยงานด าเนินการ
ตามปีปฏิทิน ให้น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึง
กระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่ (1) การ
ก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย (2) การก าหนดนโยบาย 
(3) การตัดสินใจเชิงนโยบาย (4) การน านโยบายไป 
  ปฏิบัติ และ (5) การทบทวนและประเมินผลนโยบาย   
       ซึ่งทุกกระบวนการมีความส าคัญอย่างเท่าเทียม 

วงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี  
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eMENSCR ส าหรับ
เข้าถึงข้อมูลโครงการ/

การด าเนินงาน 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  

(Open Data)  

ข้อมูลรูปแบบไฟล ์JSON 
ในระบบ eMENSCR 

การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นหัวใจส าคัญในการจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้แล้วหน่วยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  
“ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอด
กระบวนการการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

              ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) คือ องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งองคาพยพ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ  
การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด  
และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าฯ ประกอบด้วย องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

หลักการในการจัดท าแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี  

ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (FVCT) 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

โครงการเป็นโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์/

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างอาคารสถานที่

ของส่วนราชการ 

โครงการต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายระดับ

แผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

งบประมาณเทียบกับ 
กิจกรรมการด าเนินการ 

และประโยชน์ที่จะได้รับของ
โครงการมีความเหมาะสม 

9 

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ/การด าเนินการงาน (X) เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
และแผนระดับที่ 3 โดยโครงการของหน่วยงานของรัฐทุกโครงการต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกัน 
อย่างน้อย 1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างน้อย 1 เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดท าโครงการจากคู่มือ  
“คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ส านักงานฯ จัดท า 

แผนปฏิบัติราชการรายปี ต้องบรรจุโครงการ/การด าเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี และส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้ น  โครงการที่บรรจุ ในแผนฯ ควรเป็นโครงการที่ผ่ านการประเมินคุณภาพของโครงการ 
 ซึ่งหน่วยงานควรประเมินคุณภาพโครงการด้วยตนเองในเบื้องต้น ตามแบบประเมินโครงการที่ดีต่อการ
ส่งผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้  

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี ต้องบรรจุโครงการ/การด าเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบประเมินคุณภาพ
โครงการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี  
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จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการรายปี 

หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ 
ที่ ไ ด้ รั บการอนุ มั ติ จ าก
หัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่
ระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการายปี ท่ีมีเนื้อหาตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาฯ และ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบรรจุเนื้อหาของโครงการส าคัญ (X) ในแผนฯ กระบวนการร่างแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี เป็นไปตามความเหมาะสม/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 

 ประกาศใช้ 

น าแผนฯ เข้า
สู่ระบบ 

eMENSCR 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของส านัก

งบประมาณ 
ในการเสนอขอ
งบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

• หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ที่ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานและสามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาฯ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดย
มีองค์ประกอบของแผนฯอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในแบบฟอร์ม (ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการ
ส าคัญ (X) ให้บรรจุโครงการส าคัญในแผนฯ ด้วย) 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 

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

หน่วยงาน
ของรัฐ 

 รมต.
เห็นชอบ 

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

ปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

หน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯ ต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ของรัฐ และด าเนินการเสนอของบประมาณจากส านักงบประมาณ
ตามขั้นตอน เมื่อแผนฯ ได้รับการอนุมัติ 

หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนฯ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ ได้รับการ
จัดสรรพร้อมทั้งประกาศใช้
แผนฯ 

หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน 
หลังประกาศใช้แผนฯ 

หมายเหตุ: กรณีที่ภารกิจไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หมดความจ าเป็น มีค่าใช้จ่ายสูงเกินจ าเป็นหรือไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขได้ หน่วยงานสามารถปรับสาระของแผนปฏิบัติราชการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ (M7) เข้าสู่
ระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลัง
ประกาศใช้แผนฯ 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

หน่วยงานของรัฐจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐเสนอ 
(ร่าง) แผนฯ ต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

หน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการตามแผนฯ 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในปัจจุบัน (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 25XX) / ปีปฏิทิน ต.ค. - ธ.ค. 
พ.ศ. 25XX 

ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณถัดไป (ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 25XX) / ปีปฏิทิน ม.ค. - มี.ค. 
พ.ศ. 25XX 

น าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR 

หน่วยงานจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ 

กระบวนการร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นไปตาม
ความเหมาะสม หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 

DO 

PLAN DO 

CHECK 

ACT 

หน่วยงานของรัฐจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการรายปี 

หน่วยงานของ
รัฐเสนอ (ร่าง) 
แผนฯ ต่อ รมต. 

รมต. เห็นชอบ 

การก าหนดนโยบาย 

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

หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนฯ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รบัการ

จัดสรร 

หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามขั้นตอน

ของส านักงบประมาณใน
การเสนอของบประมาณ 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

การตัดสนิใจเชิงนโยบาย 

การน านโยบายไปปฏิบัติ 

น าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการตามแผนฯ 

หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานผลสมัฤทธ์ิเมื่อสิ้นสดุ

ระยะเวลาของแผนฯ 

การทบทวนและประเมินผล  
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

ประเด็นการพัฒนา 
+ เป้าหมายการพัฒนา 

+ FVCT 

การก าหนดประเด็น 
เชิงนโยบาย  

การตัดสินใจเชิง
นโยบาย 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี  
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการรายปี 

แบบฟอร์มการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการรายปี 02 

     แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และ
ให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถ
เพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

ระบุวงเงินงบประมาณทั้งหมด และวงเงินงบประมาณส าหรับแต่ละแผนปฏิบัติราชการเรือ่ง
... ในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน (กรณีหน่วยงานยึดตามปีปฏิทิน) โดยจ าแนกตาม
โครงการภายใต้เรื่องเหล่านั้น และแหล่งที่มาของงบประมาณนั้น 
หากหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรฐั/หน่วยงานของรัฐใต้สังกัด มีรายได้เป็นของตนเอง 
หน่วยงานต้องประมาณการรายไดใ้นปีงบประมาณน้ัน ๆ ตามแผนฯ โดยจ าแนกตาม
หน่วยงานในสังกัดและแหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) 
 

 
 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : สรุปสาระส าคัญของแผนฯ 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
• แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านหลักและด้าน

รองที่สอดคล้องกับแผนฯ 
• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องด้าน

หลักและด้านรอง รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และแผนระดับที่ 2 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 

• แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และ เป้าหมายย่อย (Target)  

ของ SDGs ที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ  

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม  
• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติ

การเรื่อง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี  

ส่วนที่ 5 ประมาณการวงเงินงบประมาณ 
• ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (ถ้าม)ี 
• ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร: สรุปสาระส าคัญของแผนฯ 
รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้าน...  

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านหลักและด้าน
รองที่สอดคล้องกับแผนฯ 
แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านหลักและด้านรอง รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับ
ประเด็นและแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
และแผนแผนระดับที่ 2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 
แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุแผนระดับที่ 3 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
  

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 
ระบุเป้าหมาย (Goal) และ เป้าหมายย่อย (Target)  
ของ SDGs ที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ  

ส่วนที่  4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน . . . 
ระบุภาพรวมของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม  
ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
การเรื่อง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา โครงการ/การด าเนนิงาน ของหน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

เค้าโครงแบบฟอร์ม 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระส าคัญของแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1)  
 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
หน่วยงานของรัฐระบุสรุปสาระส าคัญของ
แผนฯ ที่ครอบคลุม..... เพื่อ 

• สรุปสาระส าคัญในภาพรวมของแผนฯ 
• เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
• กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนฯ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้องได้โดยตรงนี้อย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิง
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและ
บรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตร์ 

ระบุยุทธศาสตรช์าตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติบรรลุ
ได้โดยตรงอย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิงเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และ
โครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและการบรรลุตามประเด็นของ
ยุทธศาสตร์ชาติส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปใีนระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายป ี

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัต ิ
ราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

      หมายเหต ุ
แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ 
eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานและภารกิจหน้าที่ แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของ
แผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม  

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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หมายเหตุ  
แบบฟอร์มของสรุปแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ eMENSCR ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียง
โครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม  

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ โดยรอง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิงเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และ
โครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและบรรลุตามประเด็นของ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ (โดยตรง) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี
ความสอดคล้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถมีส่วนรว่มขับเคลื่อนให้เป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติบรรลุได้
โดยตรงอย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิงเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และ
โครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและการบรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตร์
ชาติส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยอ้อม 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายในระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ที่หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้บรรลุ
ตามที่ก าหนดในแต่ละเป้าหมายได้โดยตรงอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ  
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ โดยสามารถระบุได้
มากกว่า 1 เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยคิดเป็นร้อยละหรือสัดส่วนเป็นค่าเท่าใด 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลโดยอ้อมต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นคิดเป็นร้อยละหรือสัดส่วนเป็นคา่เท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยอ้อม 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี
ความสอดคล้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยคิดเป็นร้อยละหรือสัดส่วนเป็นค่าเท่าใด 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด
เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

หมายเหต ุ 
แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียงโครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควร
จะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม  

(หากมี) 

(หากมี) 

(หากม)ี 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ 
มีความสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่
แผนฯ มีความสดคล้อง 

 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด
เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ  
ต่อการบรรลุเป้าหมายของของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

    ระบุแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน... ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง(โดยตรง) 

ระบุเรื่อง/ประเด็นปฏิรูป ด้าน... ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุขั้นตอนการด าเนนิการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุกิจกรรมการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายกิจกรรมการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้อง  
 

ระบุ เรื่องและกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big rock) ที่แผนฯ  
มีความสอดคล้องโดยตรง 

ระบุโครงการท่ีสนับสนุนในเรื่องและกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big rock) ที่แผนฯ  
มีความสอดคล้อง 
   

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดในปฏิรูปประเทศ  
(Big rock) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องโดยตรง ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้
บรรลุตามที่ก าหนดในแต่ละเป้าหมายได้โดยตรงอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นคิด
เป็นจ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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(หากมี) 
ระบุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง โดยสามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค ์

ระบุยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง (โดยตรง) 1 ยุทธศาสตร์  

ระบุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯมีความสอดคล้อง  

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้อง  

 

ระบุเป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง โดยสามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนระดับที่ 2 นอกเหนือจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานสามารถเลอืกความสอดคล้องในกรณีที่มีความสอดคลอ้งได้ตามความเหมาะสม 

ระบุเป้าหมายหลักที่แผนฯมีความสอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบายความ
สอดคล้องของแผนฯกับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ระบุเป้าหมายระดับของหมุดหมายของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบาย
ความสอดคล้องของแผนฯกับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ระบุนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับปัจจุบันที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุนโยบายที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุตัวชี้วัดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 
และสามารถน ามาเทียบเคียงในการหาผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ได้   

ระบุกลยุทธ์ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

หน่วยงานระบุรายละเอียดเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุ
ในแผนฯ 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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ระบุเป้าหมาย (Goal) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง พร้อมทั้ง
อธิบายความสอดคล้องดังกล่าว 

ระบุเป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง พร้อม
ทั้งอธิบายความสอดคล้องดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ยังคงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 และนโยบายและแผนระดับชาติฯ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565 เนื่องจากแผนระดับที่ 2 เหล่านี้จะครบ
วาระในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกันกับแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปี พ.ศ. 2565  

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

ในกรณีที่แผนฯ มีความเกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ หน่วยงานสามารถระบุแผนระดับที่ 3 เหล่านั้นลงใน
แผนได้ โดยเป็นได้ทั้งแผนปฏิบัติการด้าน...  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการรายปีของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ การติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการตลอดจนส่งเสริมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 



105 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

หมายเหตุ  
แบบฟอร์มของสรุปแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ eMENSCR ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียง
โครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม  

อธิบายแนวทางการด าเนินการของแผน ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
โดยจ าแนกตามปีงบประมาณและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่สามารถท าให้
แผนบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร โดยต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาของแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ 

ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของรัฐผู้จัดท าแผนฯ  

ระบุพันธกิจของหน่วยงานของรัฐผู้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย (หากมี) และตัวชี้วัดรวมที่ต้องการวัด
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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หมายเหตุ  
แบบฟอร์มของสรุปแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ eMENSCR ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียง
โครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม  

ระบุแนวทางการพัฒนา/แนวทางการด าเนินการของแผนฯ ที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยอธิบายหลักการส าคัญในการ
ด าเนินงานเพื่อให้แผนสัมฤทธิ์ผล สามารถระบุได้มากกว่า 1 แนวทางการพัฒนา 

ระบุโครงการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใต้แผนฯ โดยโครงการส าคัญที่
บรรจุจะต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ระบุเป้าหมายของแผนฯ ทั้งในส่วนของเป้าหมายเชิงผลผลิต และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ ที่ต้องการวัดความส าเร็จของแผนฯ ว่าประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด 

ระบุสิ่งที่เป็นตัววัดความส าเร็จของแผนฯ ว่าสามารถประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้เพียงใด 

ระบุแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... (แผนย่อย) ทั้งหมด ตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีของหน่วยงาน 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี



107 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

หมายเหตุ  
แบบฟอร์มของสรุปแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ eMENSCR ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียง
โครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของ
แบบฟอร์ม  

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

หากหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ
ใต้สังกัด มีรายได้เป็นของตนเอง หน่วยงานต้อง
ประมาณการรายได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ ตามแผนฯ 
โดยจ าแนกตามหน่วยงานในสังกัดและแหล่งรายได้ 
(กิจกรรม/ภารกิจ) 

ระบุวงเงินงบประมาณทั้งหมด และวงเงินงบประมาณส าหรับแต่ละแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน 
(กรณีหน่วยงานยึดตามปีปฏิทิน) โดยจ าแนกตามโครงการภายใต้เร่ืองเหล่านั้น และแหล่งที่มาของงบประมาณนั้น 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

Template แผนระดับที่ 3 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการรายปี 

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ
รายปี ในระบบ eMENSCR 03 

หน่วยงานราชการต้องน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี  
ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลั งประกาศใช้แผนฯ  
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ให้ทุกหน่วยงาน โดยกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย น าทุกแผนปฏิบัติการด้าน…  
ที่ประกาศใช้แล้ว เข้าระบบ eMENSCR ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังปรากฏตาม 

 https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/  

เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหน่วยงาน
เท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง
emenscr.nesdc.go.th 
 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

โดยบัญชีผู้ใช้ (Username) จะเป็นบัญชี
เฉพาะของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบน าเข้าแผนปฏิบัติท าได้
เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับ
กองท่ีมีความเกี่ยวข้องเท่านั้น 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี 

2. แผนปฏิบัติการด้าน…  

3. แผนอื่น ๆ (แผนปฏิบัติการดา้น... ของหน่วยงานของ

รัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ) 

4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ 

แผนปฏิบัติการดา้น 

ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอื่น ๆ  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนส าหรบั 
ด าเนินการต่าง ๆ ภายในหนว่ยงาน 
โดยหน่วยงานไม่ต้องส่งมาให้ส านักงานฯ  

รวมทั้งไม่ต้องน าเข้าระบบ eMENSCR 

แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR  
เป็นเครื่องมือหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐ 
โดยหน่วยงานจะต้องน าเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตาม
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

www.emenscr.nesdc.go.th 
 

เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดท าและบริหาร
จัดการแผนของหน่วยงานเท่านั้น ที่
ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าแผนระดับที่ 
3 ในระบบ eMENSCR  

เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบรหิารจัดการแผนของหน่วยงาน
เท่านั้น ที่ได้รับสิทธ์ิในการน าเข้าแผนระดบัท่ี 3 ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง
emenscr.nesdc.go.th 
 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

โดยบัญชีผู้ใช้ (Username) จะเป็นบัญชี
เฉพาะของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

 

 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ

ปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 

3 ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติ

การด้าน… ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ 

eMENSCR  
 
 

 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

เป็นเครื่องมือหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ของ 
ทุกหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานจะต้องน าเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตาม
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562  

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 

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

ระบุให้ใช้ชือ่นัน้ ๆ) 
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการ

ด้าน… 

สรุปแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

ท าความรู้จักระบบ  
eMENSCR 

เฉพาะกองแผน หรือกองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหน่วยงานเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการ
น าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

สรุปแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ผ่านการส่ง
อนุมัติข้อมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ eMENSCR  

มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ น าเข้าข้อมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการ
ส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR 

http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
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1) การ login เข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการด้าน ... ท าได้
เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับกองที่มีความ
เก่ียวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธ์ิได้ที่ >>> Click <<<  

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ของกองท่ีมีสิทธ์ิให้น าแผนฯ เข้าระบบ
eMENSCR* 

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติราชการ  

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การ login เข้าสู่ระบบ 

*หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ
รายปีท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงาน
ระดับกองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบ
สิทธิ์ได้ที่ nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติราชการ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ของกองที่มีสิทธิ์ให้น าแผนฯ เข้าระบบ
eMENSCR* 

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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3) เพิ่มข้อมูลแผนปฏิบัตริาชการ 

4) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติราชการรายปี” ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศใช้แล้ว 

(1) เลือก “เพิ่มแผนระดับที่สาม” 
(2) เลือก “แผนปฏิบัติราชการรายป”ี   

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

2 

3 

4 

1 

2 

1 2 
3 

4 

(1) ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการรายปี 
(2) ระบุว่าแผนฯ เป็นแผนประจ าปีงบประมาณ/ปี (กรณีหน่วยงานใช้ปีปฏิทนิ) ใด 
(3) ระบุชื่อหน่วยงานทีจ่ัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม 
(4) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 

1 
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วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติ
ราชการ  

(1) เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมาย 
ประเด็น 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร 

(1) เลือกรายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(3) เลือกรายละเอียดของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผล  
 ต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผน 
 แม่บทฯ ได้อย่างไรบ้าง 

(5) ระบุจ านวน/ร้อยละที่คาดว่าแผนปฏิบัติ 
  ราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
  ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

2 

3 

4 

1 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

5) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิ

1 
2 
3 

4 

1 

เป้าหมาย 
ประเด็น 

2 
3 

4 

5 

6) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 



113 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

หมายเหตุ: ข้อมูลของแผนที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบด าเนินการกรอกเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ Template ที่  
ส านักงานฯ ได้เผยแพร่ผ่าน URL http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/  

  
 ส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี การกรอกข้อมูลแผนเข้าระบบจะ

เป็นตามหัวข้อตามท่ีปรากฎใน Template ตาม URL ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี และ 5 ปี 
1. ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การฯ 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

1 

2 

3 

(1) ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของรฐั 
(2) ระบุพันธกิจของหนว่ยงานของรัฐที่สอดคล้องกับการด าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ/

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 แผน โดยเลือก “เพิ่มแผน”) 

(1) ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแผน 
     ระดับที่ 2 อื่น ๆ  

เนื่องจากแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2565 จะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 

จึงจะมีการปรับปรุงระบบ eMENSCR 
ในส่วนของความเกี่ยวข้องกับแผน
ระดับที่ 2 ในอนาคตค่ะ 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

2 

3 

4 

1 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

7) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 และ 3 อื่น ๆ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

1 

2 

8) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิราชการรายปี 

2 

1 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

3 

4 

1 

(1) ระบุ “เรื่อง” ของแผนฯ ประเด็นในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 
(3) ระบุแนวทางการพัฒนาประเด็น และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนที่ระบุสาระการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 
ในรายปีงบประมาณ การน าข้อมูลแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR จึงมีลักษณะเป็น
งบประมาณในแต่ละรายปี ซึ่งแตกต่างจาก แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

8) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิราชการรายปี (ต่อ) 

2 

3 

1 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

(1) น าไฟล์แผนฯ ในรูปแบบ PDF มาอัปโหลด 
(2) Click ส่งแบบฟอร์มเพื่อน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 

 เมื่อสิ้นครบห้วงระยะเวลาของแผนฯ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีและน าเข้าระบบ eMENSCR  

(1) ระบุประมาณการรายได้ของหน่วยงาน
ของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมี
รายได้ของตนเอง  

(2) ระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้
ส าหรับโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ
ดังกล่าว โดยจ าแนกตามแหล่งที่มาของ
วงเงินงบประมาณ 

9) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (งบประมาณ) 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

9) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิราชการรายปี (งบประมาณ) 

10) Click ที่เมนู “อัปโหลดเอกสาร” 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

2 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการรายปี 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 04 

     ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน และน าเข้าในระบบ eMENSCR ภายใน 
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี 

  แผนปฏิบัติราชการ หน่วยงานจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ตามหลักการ PDCA 
เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของแผนฯ  

หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องตรวจสอบการด าเนินงานที่ปฏิบัติไว้ตามแผนฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ถึงปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี โครงการและการด าเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น 

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีอยู่ในขั้นตอน
ของ CHECK และ ACT ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
พ .ศ . 2564 โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประมวล รวบรวมรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ฯ ที่น าเข้าในระบบ eMENSCR และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย ด้วยการค านวณผลเป็นเลขฐาน 100 

100% 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

    การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

 3 
  แผนระดับที่ 

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

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี โครงการและการด าเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

• ระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมาย
ของแผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการและแนวทางการแก้ไข 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 
ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ให้หน่วยงาน
ด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ในทุกปีงบประมาณตาม
ระยะเวลาของแผนฯ โดยรายงานเป็นผลสัมฤทธิ์รายปี
เปรียบเทียบกับ 
  
1) ค่าเป้าหมายของปีนั้นๆ  

 
 
 

2) ค่าเป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
 

การแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน
100 และเทียบค่าเป้าสี  โดยมีค่า
เป้าสีและตัวอย่างการค านวณ
ตามข้อมูลด้านล่าง  

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

กรณีสแีดง ส้ม เหลือง  
ให้วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในการ
ปฏิบัติราชการแผ่นดิน 

ด าเนินการได้น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 
ด าเนินการได้ร้อยละร้อยละ 50 – 75 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 50 –75% ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99% ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

กรณีสเีขียว (บรรลุเป้าหมาย) ให้หน่วยงานน า
แนวทางการด าเนินงานไปตอ่ยอดการพัฒนากับ
แผนฯ ของหน่วยงานในระยะต่อไป 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 95% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายที่      45 เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     43 เท่ากับ   43 × 100 = 95 
                        45 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

หลักการของการรายงานผลสัมฤทธิ์  

การรายงานผลสัมฤทธิ ์

& 

หน่วยงานจึงควรทอนค่าเป้าหมายออกเปน็รายปีเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี หน่วยงานผู้จัดท าจะรายงานผลสัมฤทธิ์ในส่วนที่ 1 เพียงส่วนเดียว  

 
ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

 
 

ใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการปี ต่อค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนสามารถ
สัมฤทธิ์ได้จากการด าเนินการ
ตามแผนฯ และน าค่าผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าว ไปค านวณร่วมกับค่า
เป้าหมายที่แผนฯ ก าหนดไว้ 
เพื่อหาระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินการ 

100% 

    การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจาก 
ปีฐาน (พ.ศ. 2561) 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ...ต่อปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่า
สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา 

ค่าปัจจุบันอยู่ท่ี     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

ตัวอย่าง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี พ .ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565 ขยายตัวร้อยละ 10 ในขณะที่ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็น 500 ล้านบาท
โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปีฐาน (พ.ศ. 2561) เป็น 1,000 ล้านบาท 

1. ค านวณอัตราร้อยละ 10 จากค่าปีฐานที่ 1,000 ล้านบาท 

ค่าที่ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้าน คิดเป็นรายได้รวม 1,100 ล้านบาท 
2. ค านวณผลเป็นฐาน 100 เพ่ือระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของค่าเป้าหมาย จึงอยู่ในเกณฑ์ “ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย”   สีแดง 

ค่าเป้าหมายที่      1,100 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

1,100 

10 x 1000 = 100 ล้านบาท 
    100 

ค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2563-
พ.ศ. 2565 เท่ากับ 1,100 ล้าน
บาท 

ค่าปัจจุบันอยู่ท่ี     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

ตัวอย่าง อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2565 ขยายตัวร้อยละ 10 ในขณะที่ปัจจุบันการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่อยู่ที่ 
1,600 ล้านบาท โดยการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท 

1. ค านวณอัตราร้อยละ 10 จากค่าในปีที่ผ่านมาที่ 1,500 ล้านบาท 

2. ค่าเป้าหมายในปีนี้จึงมีค่าเป็น 

3. ค านวณผลเป็นฐาน 100 เพ่ือระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของค่าเป้าหมาย จึงอยู่ในเกณฑ์ “บรรลุได้มากกว่าร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย”   

ค่าเป้าหมายที่      1,650 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     1,600  ล้านบาท  เท่ากับ   1,600 × 100 = 96.97 

1,650 

10 x 1500 = 150 ล้านบาท 
    100 
1,600 + 150 = 1,650 ล้านบาท 

สีเหลือง 

    การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป ี
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 รมต.
เห็นชอบ 

จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการรายปี 

หน่วยงานของรัฐน าแผนฯ ที่ได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่ระบบ 

หน่วยงาน
ของรัฐ 

มีเนือ้หาตอบโจทยภ์ารกิจของหน่วยงานและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตรช์าติ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
บรรจุเนือ้หาของโครงการส าคัญ (X) ในแผนฯ 

 ประกาศใช้ 

น าแผนฯ เข้า
สู่ระบบ 

eMENSCR 

ด าเนินการตามขั้นตอน
ของส านักงบประมาณใน
การเสนอของบประมาณ 

ปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

• หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ที่
ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานและสามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีองค์ประกอบของแผนฯ
อย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในแบบฟอร์ม 
(ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการส าคัญ(X) ให้บรรจุ
โครงการส าคัญในแผนฯด้วย) 

• หน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯต่อรัฐมนตรีประจ า
หน่ ว ย ง านของ รั ฐ  แล ะด า เ นิ น ก า ร เ สนอขอ
งบประมาณจากส านักงบประมาณตามขั้นตอน เมื่อ
แผนฯ ได้รับการอนุมัติ • หน่ วย งานของรั ฐปรั บปรุ ง แผนฯ  ให้

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
พร้อมทั้งประกาศใช้น าแผนฯ  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก

ของปีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

หน่วยงานของรัฐน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  

1. 

การด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตามฯ  พ.ศ. 2562  

• เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานผลสัมฤทธิ์โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อย
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด
ในแบบฟอร์ม  
 

• เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 

• น ารายงานผลสัมฤทธิ์เข้า
ระบบ eMENSCR ภายใน
ไ ต ร ม า ส แ ร ก ข อ ง
ปีงบประมาณถัดไป 

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปใีนระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายป ี

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัต ิ
ราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผน (ครบห้วงระยะเวลา 5
ปี)โดยจัดให้มีองค์ประกอบอย่างน้อย
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในแบบฟอร์ม  
 

 เสนอรายงานผลสมัฤทธ์ิต่อคณะรัฐมนตร ี

น ารายงานผลสัมฤทธิ์เข้าระบบ 
eMENSCR โดยกองที่มีสิทธ์ิน าเข้าแผน
ในระบบเมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของแผนฯ 

         เป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ในการ
วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในการด าเนินงาน และน าข้อมูลมาใช้เพื่อต่อยอดภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย
ที่สอดคล้องบูรณาการกัน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วงจรนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
โครงการ/การด าเนินงาน ไปจนถึงเป้าหมายระดับประเทศ  

ระบบ eMENSCR มีความส าคัญอย่างไร? 

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

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

จัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานของรัฐ 

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีองค์ประกอบของแผนฯ อย่างน้อยตามที่
ส านักงานฯ ก าหนดในฟอร์ม 

ส านักงานฯ ประมวล
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์

และเสนอเข้า ครม. 

ส านักงานฯ ด าเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ที่
น าเข้าในระบบ eMENSCR  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

น าแผนฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงาน
น ารายงานผลสัมฤทธิ์เข้าระบบ eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์
น าเข้าแผนฯ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 

    การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการรายปี 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายป ี

05 

     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียง
ข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ 
eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมี
ข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ 

• ระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมาย
ของแผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการและแนวทางการแก้ไข 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ระบุ  ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ก ารด า เนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี รวมถึง ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 

 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่าเป้าหมายรวม สถานการณ์บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งอธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร  

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ แผนปฏิบัติราชการ
รายปี ต่อแผนระดับ 3 
ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนฯ  โดย  
แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 
แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ย่อยของยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับที่ 3 ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี  

ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรคระหว่าง การด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงานตามแผนฯ ต่อเป้าหมาย SDGs 

เค้าโครงแบบฟอร์มการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการรายป ี

 
 
 

 

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ แผนปฏิบัติ
ราชการรายปีต่อแผนระดับ 3 ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงานตามแผนฯ โดย 
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง

กับแผนฯ 
• แผนระดับที่  2 ระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยของยุทธศาสตร์ชาต ิ
• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องกับ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  

ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอปุสรรค ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงานตามแผนฯ 
ต่อเป้าหมาย SDGs 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการรายปี 
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 

ส่วนที่  2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ของแผนปฏิบัติราชการรายปี  เป้าหมายและค่า
เป้าหมายของแผนฯ ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่า
เป้าหมายรวม สถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างไร  
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• ระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมาย
ของแผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการและแนวทางการแก้ไข 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

ระบุชื่อหน่วยงานผู้จัดท าแผนฯ 

ระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการรายปี  และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่เป็นรายงานผลสัมฤทธิ์ในปีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ ให้หน่วยงานระบุภาพรวมการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
สรุปภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดของแผนฯ ด้วย 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

บทสรุปผู้บริหารจะเป็นส่วนส าคัญ เนื่องจากจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของทั้ง
แผนฯ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้ตรวจราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเห็นภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของ
แผนฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบุข้อมูลภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ และแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานส าหรับระยะต่อไป 
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ระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยการประเมินเบื้องต้นจากหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

• ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียด
จากแผนปฏิบัตราชการของหน่วยงาน 

• ระบุเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ
ที่ส่งผลต่อแผนแม่บทฯ  โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100    

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 
โดยอ้างอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการปี 
ของหน่วยงาน 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี
เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

ระบุว่าแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ ทั้งนี้ กรณีที่สามารถระบุเป็นค่าตัวเลข หรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 118 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุเป้าหมายของของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ ก าหนดไว้อย่ างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
แผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธ์ิรายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปี เพื่อ
ประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

  การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ
ที่ส่งผลต่อแผนแม่บทฯ  โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100    

ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได ้

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

อ อ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่ าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่ า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอา้งองิตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไวแ้ล้ว 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีเทียบกับ
ค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณ
ของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

ระบุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดย
อ้างอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง... ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี มีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายรวมตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ...” ให้
หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเค้าโครงนั้น ๆ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง...” ให้หน่วยงานปรับเค้าโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามความเหมาะสมของแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุระดับความส า เร็จของการด า เนินการต่อค่ า
เป้าหมายของแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
กิจกรรมที่ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ตามที่
บรรจุในแผนฯ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุสถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เทียบ
กับค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณ
ผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง... ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี มีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายรวมตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์เป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการของแผนย่อยต่อค่าเป้าหมายรวมของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ให้หน่วยงานรายงานการด าเนินการของทุกแผนย่อย
ภายใต้แผนปฏิบัติรายปี ตามที่ได้ระบุไว้ในการจัดท าแผนฯ  

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 118 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุระดับความส า เร็จของการด า เนินการต่อค่ า
เป้าหมายของแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
กิจกรรมที่ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ตามที่
บรรจุในแผนฯ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนปฏิบัติราชการเรื่อง...” ให้
หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเค้าโครงนั้น ๆ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็น “แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง...” ให้หน่วยงานปรับเค้าโครงรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามความ
เหมาะสมของแผนฯ 

ระบุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดย
อ้างอิงรายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนย่อย/การด าเนินงาน/ประเด็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวทางการพัฒนาตลอดจนโครงการภายใต้แต่ละแผนย่อย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ไม่แน่ใจว่าแก้เหมือนกับหน้ารายงานฯ 5 ปี ข้อ 2.2 มั้ย 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุระดับความส า เร็จของการด า เนินการต่อค่ า
เป้าหมายของแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
กิจกรรมที่ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ตามที่
บรรจุในแผนฯ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... 
เทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยการค านวณด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง... 

หน่วยงานระบุรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง... (แผนย่อย) ที่มีส่วนส าคัญในการส่งผลต่อการบรรลุค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... นั้น ๆ (แผนย่อย) โดย
รายละเอียดโครงการ ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถเรียกดูได้จาก eMENSCR 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการต่อตัวชี้วัดของ
แผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการด า เนินการตามแผนฯ  พร้อมทั้ ง
พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่ างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุการด าเนินการหลักที่มีความสามารถใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ระบุแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องกับแผนฯ  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนฯ (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของแผนปฏิบัตริาชการระยะ ๕ ปี ต่อแผนระดับที่ ๑ และ
ระดับที่ ๒ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุการด าเนินการ/แนวทางการพัฒนาของของแผนฯ โดยอ้างอิง
ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ  พร้ อมทั้ งพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธ์ิรายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมาย
ของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็น
รายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร ระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องกบัเป้าหมายระดับประเด็นหรือเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
มากกว่า 1 ประเด็น ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธ์ิของเปา้หมายเหล่านั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ 
ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 118 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เทียบกับ
ค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
ระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

ระบุโครงการส าคัญที่บรรจุภายใต้แผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น
จากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนฯ ไปปฏิบัติใช้โดยอ้างอิง
ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุหน่วยงานที่น าแผนฯ ไปด าเนินการ 

ระบุว่าหน่วยงานได้มีการน า
แผนฯ ไปด าเนินการหรือไม่ 

ระบุว่ าโครงการส าคัญที่บรรจุ ในแผนฯ 
สามารถส่งผลต่อความส าเร็จแผนฯอย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการส าคัญที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของแผนฯ 

ระบุว่าหน่วยงานที่น าแผนฯไปด าเนินการ มี
ส่วนในการสนับสนุนความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯได้
อย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่าตัวเลข
หรือสัดส่วนร้อยละ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยทุธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนัน้ด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุแนวทางการพัฒนา (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายของแผนย่อย (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์
ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 
 

ระบุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเปน็ผลมาจากโควิด-19 และแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 แผนระดับที่ 3 ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้อง
ระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้  

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 118 

ระบุเป้าหมายของแผนย่อย (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุแนวทางการพัฒนา (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการราย5 ปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องกับเปา้หมายระดับประเด็นหรือเป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ 
มากกว่า 1 ประเด็น ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายเหล่านั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ 
ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยทุธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนัน้ด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่แผนฯสอดคล้องโดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติท่ีแผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ก าหนด
ไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมาย
สุ ดท้ ายของแผน  ( เพื่ อป ระ โยชน์ ในการพิ จ ารณา
ความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เทียบกับ
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โดยการค านวณด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากโควิด-19 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 แผนระดับที่ 3 ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่
ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้  

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุแผนแม่บทฯ ประเด็นที่แผนฯสอดคล้อง
โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็น
ค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุ
ด้วย 
 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่
แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละได้  

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ใช้อ้างอิง 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 118 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ โดยการค านวณ
ด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้องโดยตรง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน  
(ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ 
อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง 
และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อย
ละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม )  พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิง
ตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได ้

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้  

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่ า เป้ าหมายที่สัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แผนฯ ใช้อ้างอิง 

ระบุวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุเป้าหมายรวมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 

ระบุแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้องโดยตรง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน  
(ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ 
อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง 
และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อย
ละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม )  พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิง
ตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได ้

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้  

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการรายปี เทียบกับ
ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯโดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณ
ของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบบกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 118 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูปของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
ของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุโครงการของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ 
สามารถสนับสนุนได้ 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

แผนต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

หน่วยงานระบุ รายละ เอี ยดของ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิง
ตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงาน
สอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและ
แผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของ
ปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อ
ประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ท่ี
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 
โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ 
ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการราย
ปีสามารถสัมฤทธิ์ได้ต่อค่าเป้าหมายของ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี เทียบกับค่าเป้าหมายของนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายอื่นๆ
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการด าเนินการ/การพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ฉบับที่แผน 
อ้างอิง (12/13) 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
แผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่ าผลสัมฤทธิ์ ร ายปีของแผนเทียบกับค่ า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข อ งแผนฯ  ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของ 
SDGs เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

รอปรับตาม template 
แล้วย้อนไปดู text ของกล่องข้างล่างตามหน้าบนๆๆ ปรับให้ถูก 

เอาหมายเหตุหน้าก่อนๆๆ หน้ามาแปะด้วย 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
แผนนั้น ๆ ได้ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี ปี
สามารถสัมฤทธิ์ได้ต่อค่าเป้าหมายของแผน
และระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนระดับที่  3 ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็น
ฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

กรณีเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี ของหน่วยงานของรัฐระดับกรม หน่วยงานต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อแผนปฏิบัติราชการรายปี  
ของกระทรวงเจ้าสังกัดด้วย 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูปของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
ของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุโครงการของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ 
สามารถสนับสนุนได้ 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

แผนต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

หน่วยงานระบุ รายละ เอี ยดของ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิง
ตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงาน
สอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและ
แผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของ
ปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อ
ประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ท่ี
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 
โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แห่งสหประชาชาติ โดยระบุเป้าหมาย (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการรายปี 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของ SDGs  
เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
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ระบุภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผน ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน เติม
เต็มช่องว่างการพัฒนา Gap และ ความสามารถในการส่งผลต่อการบรรลุแผนระดับที่1 
และ 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบุภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผน ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน เติมเต็มช่องว่าง
การพัฒนา Gap และ ความสามารถในการส่งผลต่อการบรรลุแผนระดับที่1 และ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบุภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน เติม
เต็มช่องว่างการพัฒนา Gap และความสามารถในการส่งผลต่อการบรรลุแผนระดับที่ 1 
และ 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

Template แผนระดับที่ 3 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติ 
ราชการรายปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ในระบบ eMENSCR 

06 

     หน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมน าเข้าข้อมูล 
ของรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรก 
ของปีงบประมาณถัดไป  
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1) การ login เข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติราชการ
รายปี ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงาน
ระดับกองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารตรวจสอบ
สิทธิ์ได้ที ่nscr.nesdb.go.th/checkusername/  

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลรายงานผลสัมฤทธิ์ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

3 

4 

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปใีนระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายป ี

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัต ิ
ราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

5 

6 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR  

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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3) เพิ่มข้อมูลรายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบัตริาชการ 

4) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 

1. ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

1 
รหัสและชื่อของแผนฯ 

1. เลือก Icon “      ” (ฟันเฟือง) หลังแผนฯ ที่หน่วยงาน
ประสงค์จะน าเข้ารายงานผลสมัฤทธิ์ฯ 

2. เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ที่ผ่านการอนมุตัิ M7   

รายงานผลสัมฤทธิ์ 

สืบค้นแผนฯ โดยการ
กรอกข้อความที่ต้องการ
ค้นหา หรือสืบหาจากชื่อ
ของแผนฯ 

         ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดในสว่นของ 1. ชื่อแผน 2. ระยะเวลาการจัดท าแผน  
และ 3. หน่วยงานเจ้าของแผนฯ โดยอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

(2) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อเป้าหมาย  
 ของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

(1) ระบุรายละเอียดในส่วนของชื่อ 
  แผนที่รายงานผลสัมฤทธิ์ระยะเวลา 
  การจัดท าแผน หน่วยงานของรัฐ 
  ผู้รับผิดชอบ และปีงบประมาณที่ 
  รายงาน 

แผนปฏิบัติราชการปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ส านักงานก าลังร่วมกับปรับปรุงระบบ eMENSCR ในส่วน
ของการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์  เมื่อระบบปรับปรุง
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  หน้ า ต าของหน้ าน า เ ข้ า อาจมี ก า ร
เปลี่ยนแปลง แต่สาระส าคัญยังอยู่ครบถ้วน เมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วจะมีการเพิ่มเติมในคู่มือต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายของแผน 
1.1 เป้าหมาย 

1.2 ค่าเป้าหมาย 

บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
สูงกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนด 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ไม่สามารถ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

(ระบบดึงเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

( แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร /
แผนปฏิบัติการด้านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายได้อย่างไร ) 

(ระบบดึงค่าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติราชการรายปี ต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ และน าเข้าข้อมูลรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR  เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ 

5) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการรายปี ตามที่
ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่า
เป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อม
ทั้งระบุผลสัมฤทธ์ิของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็น
หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติราชการรายป ี

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

3 

4 1 

1 
2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ส านักงานก าลังร่วมกับปรับปรุงระบบ eMENSCR ในส่วน
ของการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์  เมื่อระบบปรับปรุง
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  หน้ า ต าของหน้ าน า เ ข้ า อาจมี ก า ร
เปลี่ยนแปลง แต่สาระส าคัญยังอยู่ครบถ้วน เมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วจะมีการเพิ่มเติมในคู่มือต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายของแผน 
1.1 เป้าหมาย 

1.2 ค่าเป้าหมาย 

บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
สูงกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนด 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ไม่สามารถ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

(ระบบดึงเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

( แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร /
แผนปฏิบัติการด้านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายได้อย่างไร ) 

(ระบบดึงค่าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

6) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อย 
   ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติราชการรายปี 

เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่า

ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการปี ที่

ก าหนดไว้ 
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมาย

รวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

1 
2 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการแต่ละเรื่อง/ด้าน และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิัติ
ราชการเรื่องนั้น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ กรณีที่ไม่มีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนย่อย” 

(ประเด็น) หน่วยงานไม่ต้องน าเข้าข้อมลูส่วนนี้ในระบบ eMENSCR 
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ส านักงานก าลังร่วมกับปรับปรุงระบบ eMENSCR ในส่วน
ของการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์  เมื่อระบบปรับปรุง
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  หน้ า ต าของหน้ าน า เ ข้ า อาจมี ก า ร
เปลี่ยนแปลง แต่สาระส าคัญยังอยู่ครบถ้วน เมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วจะมีการเพิ่มเติมในคู่มือต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายของแผน 
1.1 เป้าหมาย 

1.2 ค่าเป้าหมาย 

บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
สูงกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนด 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ไม่สามารถ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

(ระบบดึงเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

( แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร /
แผนปฏิบัติการด้านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายได้อย่างไร ) 

(ระบบดึงค่าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติราชการรายปี ต้องจัดท ารายงสนผลสัมฤทธิ์ และน าเข้าข้อมูลรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR  เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลข

หรือสัดส่วนร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ... ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ที่ก าหนดไว ้
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่

ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธ์ิของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนยอ่ย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพิ่มโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ที่มีส่วนใน
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... นั้น ๆ ได ้

    โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่อง/ด้าน และแผนงาน/โครงการ ภายใต้  
    แผนปฏิบัติราชการเรื่องนั้น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนของท่านปฏิบัติราชการรายปี 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

1 
2 

3 
4 

7) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อย 
   ภายใต้แผนปฏบิัตริาชการรายปี ต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนย่อย 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการแต่ละเรื่อง/ด้าน และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิัติ
ราชการเรื่องนั้น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ กรณีที่ไม่มีการจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนย่อย” 

(ประเด็น) หน่วยงานไม่ต้องน าเข้าข้อมลูส่วนนี้ในระบบ eMENSCR 
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2. แผนงานและโครงการ   ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ที่ บ ร ร จุ ใ น แ ผ น ฯ  ที่ ส่ ง
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตาม
แผนฯ) อย่างมีนัยส าคัญ 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
...............(หลัก)..................... 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) 

โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างไร 

โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านส่งผลต่อความสามารถในการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้

อย่างไร 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการตามแผน 

ต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความสามารถต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื่อสิ้นสดุการด าเนนิการตามแผน (Contribution) 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ...............(หลัก)..................... 
• เป้าหมาย.........................(หลัก).................................. 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
...............(หลัก)..................... 

๑.๑ เป้าหมาย 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
...............(หลัก)..................... 

๑.๒ ประเด็นตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
...............(หลัก)..................... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

1. ระบุว่าการด าเนินการของแผนฯ สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องได้
อย่างไรอย่างมีนัยส าคัญ 

1 

ระบบจะท าการดึงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านที่สอดคล้อง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น ตามที่
หน่วยงานระบุว่าสอดคล้องและอ้างอิงในตัวแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ให้หน่วยงาน
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องในช่อง 
“ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน”   

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในการ
น าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR 

(2) ระบุว่าการด าเนินการของแผนฯ สามารถส่งผล 
 ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 
 สอดคล้อง (โดยตรง) ได้อย่างไรอย่างมีนัยส าคัญ 

(1) ระบบดึงยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ เกี่ยวข้อง 
  โดยตรง เป้าหมาย ประเด็น และการบรรลุ 
  เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอัตโนมัติตามที่ 
  หน่วยงานได้ระบุไว้ในการน าเข้าแผนปฏิบัติ 
  ราชการในระบบ eMENSCR 

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

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

8) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
    (แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ) 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(หลัก)   

2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

1) เป้าหมายที่....  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ) 

2) เป้าหมายที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1. ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องได้อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรด
ระบุด้วย 

2. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิธ์ในปีนั้นๆ เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

3. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในปีนั้นๆเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100   

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

6) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผน 3 ระดับ(ต่อ) 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี
เป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปีสามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่า
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อย
ละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็น
ค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการรายป ีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

1 
2 

3 
4 

9) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
    (แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

3.แผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19    

(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

 แผนระดับที่ 2 

3.2 แนวทางการพัฒนา  

3.1 เป้าหมาย  

1 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายระดับแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็น
ร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น 
“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้
ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจากปีฐาน (พ.ศ. 
2561) 
กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น 
“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ...ต่อ
ปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่าสถานการณ์ในปี
ที่ผ่านมา 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการรายป ีต่อค่าเป้าหมายระดับแผนยอ่ยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

10) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
    (แผนระดับที่ 2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

1 
2 

3 
4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

4.แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปที่
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ
(Big Rock)  

(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศฯ ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

2 3 4 โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

4.1 เร่ือง/ประเด็นปฏิรูป  

4.3 แนวทางการพัฒนา  

4.4 แนวทางการพัฒนา  

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

1 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็น
หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละ
ด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะ
กิจฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม 
กฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ที่จัดท าภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุ
ความเกี่ยวของในสวนนี ้

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (แผนระดับที่ 2) 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุด
ตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการรายปี ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้อง
ระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

11) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
    (แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19) 

1 
2 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปีของท่าน 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็น
ค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่
ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีซึ่งเป็นหลักการเดียวกับ
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม กฎหมายในป พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป ที่จัดท าภายหลังปงบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเกี่ยวของในสวนนี ้

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แผนระดับที่ 2) 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

12) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
    (แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับปรับปรงุ) 

1 
2 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
แห่งชาต ิ  

5.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่ งผลสัมฤทธิ์ ต่ อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปีสามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็น
ค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้ 
โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการ
ประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

13) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
    (แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต)ิ 

1 
2 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาต ิ

6.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายและ
แผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ) 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการรายปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ
ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมาย
ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

14) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตอ่แผนระดบัที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
    (แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต)ิ 

1 
2 

3 

4 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาต ิ

6.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายและ
แผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ) 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนฯ ทั้งหมดตามที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนฯ ของท่าน 

 แผนระดับที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการด าเนินการต่อเปา้หมายและค่าเปา้หมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรายปีของท่าน ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็น
ค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่ก าหนดไว้ 
โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมาย
ของแผนระดับที่ 3 ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ 

แผนระดับที่ 3 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

15) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง (หากม)ี 

1 
2 

3 

4 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้ 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ Sustainable 
Development Goal (SDGs) 

1.1 เป้าหมายที่ (Goal)  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่ ง ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ เ ป้ า ห มา ย 
SDGs) 

1.2 เป้าหมายย่อย (Target) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบันใ 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนฯ ทั้งหมดตามที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนฯ ของท่าน 

 เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของ SDGs 
เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายและเป้าหมายย่อย
ของ SDGs ที่เกี่ยวข้อง 

(1) ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และเป้าหมาย  
     SDGs ทั้งระดับเป้าหมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย(Targets) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานใน 
     การเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 

ระบบ eMENSCR มีการ เชื่ อมโยงความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) และเป้าหมาย SDGs เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของ SDGs 
เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

(2) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่า
เป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือ
ร้อยละ 

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

16) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อ SDGs 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 



155 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน 

ปัญหา อุปสรรค 

โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน สรุปการถอดบทเรียน 
โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุการด าเนิน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

1 

2 

(1) ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม 
(2) ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานฯ เติมเต็ม

ช่องว่างการพัฒนา ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และ 2  
ที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด าเนินการบันทึกรายงานผลสัมฤทธิ์
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการ * 

แผนปฏิบัติราชการรายปี รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยมีรายละเอียด
ของรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปีอย่างครบถวน และด าเนินการ
น ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

17) สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบตัิราชการรายปี 

1 

2 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 



156 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

แผนปฏิบัติราชการรายปีต้องบรรจุโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับโครงการอื่น ๆ และภารกิจ
หน้าที่ประจ าของหน่วยงาน รวมทั้งต้องน าข้อมูล
เข้าระบบ (eMENSCR) เมื่อผ่านความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการนั้น 
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แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนที่ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง โดยการบูรณาการของหน่วยงาน
ของรัฐตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ แผนความ
มั่นคงฯ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอื่นๆ  

เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น  (Issue Based) จัดท าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านซึ่งอยู่นอกเหนือจากภารกิจปกติของหน่วยงาน   
 
เป็นแผนเชิงปฏิบัติ (Action Plan) โดยต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน 
 
ในการพิจารณาจัดท าแผนฯ ต้องค านึงความจ าเป็นในการจัดท าเสมอ โดยต้องพิจารณาแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้นร่วมด้วย 
เพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท า การควบรวมเป็นแผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้จัดท าแผนฯ 

และจัดท าขึ้นเท่าที่จ าเป็นเพียงเท่านั้นโดย...  

ขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนระดับที่ 2ตลอดจนแผน
ระดับที่ 3 อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน าประเทศไทยไปสู่ ประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนเชิงประเด็นที่จัดท าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน โดยบูรณาการ 
การด าเนินการมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป ในการด าเนินภารกิจที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานของรัฐมากกว่า 1 หน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ตลอดจนแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการจัดท าเสมอ ตลอดจนต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เป็น
รายปีรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้าน... และจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาส
แรกของทุกปีงบประมาณถัดไป 
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1 

2 

3 

4 

หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... และกระบวนการ/ขั้นตอน 
เสนอแผนฯ สู่การพจิารณาของส านกังานฯ 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตกิารดา้น... 

แบบฟอร์มการจดัท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ 
การด้าน... ในระบบ eMENSCR 

5 

6 

ความจ าเปน็ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 
ความจ าเปน็ในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน... 

แบบฟอร์มการจดัท าแผนปฏิบตัิการดา้น... 

การน าเข้าแผนปฏบิัตกิารดา้น... ในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน...ในระบบ eMENSCR 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... 

หลักการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...  

วิธีการน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

1 

2 

3 

4 

หลักการและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 

การน าเข้าแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติแผนปฏิบตัิการด้าน... 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... 
ในระบบ eMENSCR 

5 

6 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ เค้าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...  

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน... (Checklist) 

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...  

สรุปการพิจารณาความจ าเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... และน าเสนอแผนปฏิบตัิ
การด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี 
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แผนปฏิบัติการด้าน... 

หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... 
และกระบวนการ/ขั้นตอนเสนอแผนฯ 
สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 

01 
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ครม. 

มี 
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

จ าเป็นต้องจัดท า 
มีกฎหมาย* 

ให้น าเข้า ครม.? 

เพื่อ 

ทราบ 
ไม่มี 
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

พิจารณา
ความจ าเป็น
ในการน าเข้า ครม. 

หน่วยงานจดัสง่แผน  
(โดยมีรัฐมนตรเีจา้สงักัด หรือรอง
นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรทีีก่ ากับดแูล

หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ลงนามเทา่นัน้) ให้ 
ส านกังานฯ เพื่อพจิารณาและ 

ให้ความเหน็ 

เพ่ือ 

พิจารณา 

ประสงค์ 
ในการน าเสนอแผนต่อ 

ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ  
รวบรวมแผน 
เพื่อเสนอ  
ครม. ทราบ 

กลไก
ทางการ
บริหาร** 

หน่วยงานรักษาการกฎหมาย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน

ความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต้อง 
จัดท า 

eMENSCR 

พิจารณา 
ความจ าเป็น 

ในการจัดท า 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR eMENSCR 

ส านักงานฯ แจ้งผล
การพิจารณาไปที่

หน่วยงาน 

ส านักงานฯ พิจารณา
แล้ว เห็นควรเสนอ 
ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ พิจารณา
แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง

เสนอ ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงาน 

หมายเหตุ : หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการมายังส านักงานฯ พิจารณา เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้ 
* ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย  
**กลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งใน
ส่วนของคณะกรรมการระดับชาติจะต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งโดยกฎหมาย โดย ให้ถือว่า 
พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย และจะต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับ
กรณีที่ระบุภารกิจให้คณะกรรมการจัดท าและเสนอแผนต่อ ครม . พิจารณา/ทราบ ซึ่งหากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนต่อ 
ครม. พิจารณา/ทราบ ดังนั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการพิจารณาความจ าเป็น
ของการจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 

หน่วยงาน
ปรับปรุงแผน
ตามความเห็น

ของ ส านักงานฯ 
(กรณีที่มี

ความเห็นให้ปรับ
แผนฯ ก่อนการ
น าเสนอ ครม.) 

ทั้งนี้ ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... 
ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี 

องค์ประกอบตามรายการตรวจสอบ
การพิจารณาแผนระดับที่ 3  

(Check List) ตามที่ ส านักงานฯ 
ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

หน่วยงานเสนอ
แผนไปยัง  

ครม. พิจารณา  
พร้อมความเห็น
ของ ส านักงานฯ 
(กรณี ส านักงานฯ 
ไม่ได้ระบุให้ส่งกลับ
เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองอีกครั้ง) 

จ าเป็นต้องน าเข้า ครม. 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR 

(กรณี ส านักงานฯ ระบุให้ส่งกลับเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง  

ก่อนน าเสนอ ครม.) 

ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... 
ที่หน่วยงานจะน าเข้าระบบจะต้องมีข้อมูล
ตามองค์ประกอบท่ีแสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3  

(Check List) ตามที่ ส านักงานฯ 
ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 
ไม่จ าเป็นต้องน าจัดท า 

ครม. 

มี 
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

จ าเป็นต้องจัดท า 
มีกฎหมาย* 

ให้น าเข้า ครม.? 

ไม่มี 
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

พิจารณา
ความจ าเป็น
ในการน าเข้า ครม. 

หน่วยงานจัดส่งแผน  
(โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น) 

ให้ ส านักงานฯ เพ่ือพิจารณาและ 
ให้ความเห็น 

พิจารณา/ 
ทราบ 

ประสงค์ 
ในการน าเสนอแผนต่อ 

ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ  
รวบรวมแผน 
เพื่อเสนอ  
ครม. ทราบ 

กลไก
ทางการ
บริหาร** 

หน่วยงานรักษาการกฎหมาย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน

ความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต้อง 
จัดท า 

eMENSCR 

พิจารณา 
ความจ าเป็น 

ในการจัดท า 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR eMENSCR 

ส านักงานฯ แจ้งผล
การพิจารณาไปที่

หน่วยงาน 

ส านักงานฯ พิจารณา
แล้ว เห็นควรเสนอ 
ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ พิจารณา
แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง

เสนอ ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ปรับปรุงแผน
ตามความเห็น

ของ ส านักงานฯ 
(กรณีที่มี

ความเห็นให้ปรับ
แผนฯ ก่อนการ
น าเสนอ ครม.) 

ทั้งนี้ ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... 
ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี 

องค์ประกอบตามรายการตรวจสอบ
การพิจารณาแผนระดับที่ 3  

(Check List) ตามที่ ส านักงานฯ 
ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

หน่วยงานเสนอ
แผนไปยัง  

ครม. พิจารณา  
พร้อมความเห็น
ของ ส านักงานฯ 
(กรณี ส านักงานฯ 
ไม่ได้ระบุให้ส่งกลับ
เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองอีกครั้ง) 

จ าเป็นต้องน าเข้า ครม. 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR 

(กรณี ส านักงานฯ ระบุให้ส่งกลับเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง  

ก่อนน าเสนอ ครม.) 

ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... 
ที่หน่วยงานจะน าเข้าระบบจะต้องมีข้อมูล
ตามองค์ประกอบท่ีแสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3  

(Check List) ตามที่ ส านักงานฯ 
ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

ไม่จ าเป็นต้องน าจัดท า 

ส านักงานฯ ท าหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาให้หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ 

สรุปการพิจารณาความจ าเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... และน าเสนอ
แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี 

กระทรวง/หน่วยงานพิจารณาความจ าเปน็ในการจดัท าและเสนอแผนปฏบิัตกิารด้าน… ดังนี้ 

หมายเหตุ :  หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี มายังส านักงานฯ เพื่อพิจารณา 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้  
*  ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย  
** กลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งในส่วน

ของคณะกรรมการระดับชาติจะต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งโดยกฎหมายโดยให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้ายและจะต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับกรณีที่ระบุ
ภารกิจให้คณะกรรมการจัดท าและเสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา/ทราบ ซึ่งหากการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น
การแต่งตั้งโดยกลไกอื่นอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา/
ทราบ ดังนั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท า
และน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 

แผนปฏิบัติการด้าน… 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ  3 

  แผนระดับที่ 

หน่วยงานต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… โดยน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR เป็นรายปี 

หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... และกระบวนการ/ขั้นตอน
เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ (160-168) 
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย
แ ผ น ป ฏิ บั ติ 
การด้าน... ต้องเป็นการถ่ายทอดแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การจัดท าและการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

แผนปฏิบัติการด้าน...  3 
  ระดับท่ี 

1. ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตร ี

1.2  หากไม่มีมีกฎหมาย ก าหนดให้จัดท าแผน และแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมในรายละเอียด หน่วยงานจะต้องมีเหตุ
จ าเป็น โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่าง
รุนแรง ซึ่งแผนต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ โดยต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน 
ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้น เพื่อพิจารณาควบรวมเป็นแผนเดียวกัน หรือจัดท าในรูปแบบ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรมแทนแผนปฏิบัติการด้าน…  

2.1 มีกฎหมาย ก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรพีิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้แผน 
หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนฯ โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 171 - 180 และ 183 - 188 
หน่วยงานเสนอแผน โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ลง
นามเท่านั้น หรือแนบเอกสารยืนยันว่าแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด ที่ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐนั้น ให้น าเสนอแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ส าหรับกรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น  
ผู้น าเสนอแผนมายังส านักงานฯ แต่จะต้องแนบเอกสารการได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง พร้อมแนบรายการ
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) และแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดโดย
ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่ส านักงานฯ ก าหนดก่อนการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือทราบตาม
ขั้นตอนต่อไป โดยมีขั้นตอนการเสนอแผนฯ ดังปรากฏในหน้าถัดไป 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ 

ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 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 โดยแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องเป็นการถ่ายทอดแผนระดับที่ 1 
และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนแม่บทฯได้อย่างเป็รูปธรรม  ทั้งนี้ การจัดท าและการน าเสนอแผน 
ต่อคณะรัฐมนตร ีมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

1.1 มีกฎหมาย ก าหนดให้จัดท า โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักด์ิสุดท้าย 
 (พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และพระราชกฤษฎีกา) 

1 

2 

3 

4 

หลักการและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

การน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปใีนระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติราชการรายป ี

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายป ี

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัต ิ
ราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

5 

6 

หลักการและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 
เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่     หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 

    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี (ต่อ)  
2.1 มีกฎหมายก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรพีิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้แผน   

(1) ด าเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอร์มที่ก าหนด (หน้า 23-28) 
(2) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 

3 หรือตามที่กฎหมายก าหนด (กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมาย
รองนายกหรือรัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผนมายัง ส านักงานฯ แต่จะต้อง
แนบเอกสารการได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง) 

(3) ส านักงานฯ ด าเนินการตามกระบวนการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม . 
(การพิจารณากลั่นกรองแผนฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ (หน้า 54-57)) เป็นอย่าง
น้อย และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ส านักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาฯ ไปที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

เมื่อแผนประกาศใช้แล้ว หน่วยงานต้องจัดส่งแผนให้ส านักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR เพื่อที่ส านักงานฯ จะได้
รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป (ขั้นตอนการน าเข้าแผนตามวิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ 
eMENSCR (หน้า 192 - 196) 

หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานเสนอแผนฯ 
มายัง ส านักงานฯ เพ่ือ

พิจารณา 
ให้ความเห็น 

หน่วยงาน 
จัดท าแผนฯ 

ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาไปที่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

เพ่ือด าเนินการน าเสนอ ครม.  
เพ่ือพิจารณา/ทราบ ตามขั้นตอนต่อไป* 

ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย : พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 

กรณีมี กม. 
ก าหนดให้จัดท าและ

เสนอ ครม. 

*หน่วยงานจะต้องแนบเอกสารแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ ไปยังหน่วยงานไปพร้อมกับเอกสารน าเสนอแผนไปที่ สลค. ด้วยทุกครั้ง การพิจารณาของส านักงานฯ จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วันท าการโดยประมาณ บนเงื่อนไขที่
หน่วยงานได้ส่งแผนที่มีข้อมูลตามองค์ประกอบที่แสดงในแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบการ
พิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนดเป็นอย่างน้อย  

กรณีมี กม. 
ก าหนดให้จัดท า
และเสนอ ครม. 

หน่วยงาน 
จัดท าแผนฯ 

หน่วยงานเสนอ 
แผนฯ มายังส านักงานฯ 

เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็น 

ส านักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่หน่วยงาน

เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการ
น าเสนอ ครม.  

เพื่อพิจารณา/ทราบ  
ตามขั้นตอนต่อไป* 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่ 

โดยหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
1 ด าเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอร์มที่ก าหนด (หน้า 171 – 180) 

รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 3 หรือตามที่
กฎหมายก าหนด หน่วยงานเสนอแผน โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น หรือแนบเอกสารยืนยันว่าแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตร ี
เจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐนั้น ให้น าเสนอแผนฯ เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือ
รัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผนฯ มายัง ส านักงานฯ แต่จะต้องแนบเอกสาร 
การได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง) 

ส านักงานฯ ด าเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. (การ
พิจารณากลั่นกรองแผนฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้า 183 – 188 เป็นอย่างน้อย) และเมื่อ
พิจารณาแล้วเสร็จ ส านักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาฯ ไปที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

2 

3 

ขั้นตอนการเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง  

รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 3 หรือตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนราชการที่เสนอแผนลงนามในหนังสือน าส่งแผนฯ มายังส านักงานฯ 
จะต้องแนบหนังสือเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการให้น าแผนเสนอ
ต่อส านักงานฯ (กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรี
ก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผนฯ มายัง ส านักงานฯ แต่จะต้องแนบเอกสารการได้รับอนุมัติ
ด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง) 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่ 

แผนปฏิบัติการด้าน...  

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี (ต่อ) 
2.2 หากไม่มีกฎหมายก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ก่อนการประกาศใช้แผน  

• หน่วยงานพิจารณาแล้ว มีความจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 183 – 188 

• หน่วยงานเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความ
จ าเป็นในการเสนอคณะรัฐมนตรีของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณาความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

กรณีไม่มี กม.  
ก าหนดให้เสนอแผนฯ 

ต่อ ครม.  
ประสงค์เสนอ  
ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ  
พิจารณาให้ความเห็น 

ส านักงานฯ กลั่นกรองแผน และแจ้งผลการ
พิจารณาฯไปที่หน่วยงานเจ้าของเร่ืองเพื่อ

ด าเนินการน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ตาม
ขั้นตอนต่อไป และหน่วยงานน าแผนฯ เข้า 

eMENSCR ภายหลังแผนผ่าน ครม. พิจารณา 
หน่วยงาน 

พิจารณาความจ าเป็น 

ไม่จ าเป็นต้องเข้า ครม. 
พิจารณา/ทราบ 

ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาไปหน่วยงาน
เจ้าของแผน เพื่อด าเนินการประกาศใช้แผนต่อไป 

จ าเป็นต้องเข้า ครม. พิจารณา/
ทราบ 

กรณีไม่มี กม.  
ก าหนดให้เสนอ
แผนฯ ต่อ ครม.  

หน่วยงาน 
พิจารณาความ

จ าเป็น 

หน่วยงานเสนอแผนฯ 
มายัง ส านักงานฯ เพ่ือ

พิจารณา 
ให้ความเห็น 

ส านักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่หน่วยงาน

เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการ
น าเสนอ ครม.  

เพื่อพิจารณา/ทราบ  
ตามขั้นตอนต่อไป* 

ประสงค์เสนอ  
ครม. พิจารณา 

ส านักงานฯ  
พิจารณาให้ความเห็น 

จ าเป็นต้องเข้า ครม. 
พิจารณา/ทราบ 

ไม่จ าเป็นต้องเข้า ครม. 
พิจารณา/ทราบ 

ส านักงานฯ กลั่นกรองแผน 
และแจ้งผลการพิจารณาฯไปที่
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ
ด าเนินการน าเสนอ ครม. เพื่อ
พิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป 
และหน่วยงานน าแผนฯ เข้า 
eMENSCR ภายหลังแผนผ่าน 
ครม. พิจารณา 

ส านั กงานฯ แจ้ งผลการ
พิจารณาไปหน่วยงานเจ้าของ
แผนเพื่อด าเนินการประกาศใช้
แผนต่อไป 

(1) 

(2) 

(3) 

 ด าเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอร์มที่ก าหนด (หน้า 171 - 180) โดยหน่วยงานจ าเป็นต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็น 
เพ่ืออธิบายความประสงค์ที่จะน าแผนฯ เข้าสู่การพิจารณา/ทราบ ของ ครม.  

 รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อส านักงานฯ หรือตามที่
กฎหมายก าหนด หน่วยงานเสนอแผน โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานของ
รัฐ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น หรือแนบเอกสารยืนยันว่าแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี  
ที่ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐนั้น ให้น าเสนอแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  (กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผนมายัง  
ส านักงานฯ แต่จะต้องแนบเอกสารการได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง) 

 ส านักงานฯ พิจารณาเบื้องต้นความจ าเป็นการน าเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ ครม.  
ก) หากมีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม.  ส านักงานฯ จะด าเนินการตามกรณี 1.1 (หน้า 161) 
ข) หากไม่มีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม . ส านักงานฯ แจ้งหน่วยงานให้ด าเนินการประกาศใช้แผนฯ และ

หน่วยงานน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR ต่อไป โดยแผนต้องมีเนื้อหาตามข้อมูลตามองค์ประกอบที่แสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่างน้อย (ขั้นตอนการน าเข้า
แผนตามวิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR หน้า 192 - 196 

ค) หากไม่มีความจ าเป็นในการจัดท าแผน   ส านักงานฯ จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานเจ้าของแผนทราบต่อไป  

 โดยหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
 ด าเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอร์มที่ก าหนด (หน้า 171 - 180) โดยหน่วยงานจ าเป็นต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็น 

เพื่ออธิบายความประสงค์ที่จะน าแผนฯ เข้าสู่การพิจารณา/ทราบ ของ ครม.  
 รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อส านักงานฯ หรือตามที่

กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนราชการที่เสนอแผนลงนามในหนังสือน าส่งแผนฯ มายังส านักงาน จะต้องแนบ
หนังสือเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการให้น าแผนเสนอต่อส านักงานฯ (กรณี
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้
น าเสนอแผนมายัง ส านักงานฯ แต่จะต้องแนบเอกสารการได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง) 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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2.3 กรณีที่เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร อาทิ 

1) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจ าเป็นของ
การมีแผนฯ แล้ว พบว่า จ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนก่อนการประกาศใช้ (ข้อ 1.1 หน้า 12) หรือ กรณีที ่ไม่มี
กฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน แต่หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณา (ข้อ 1.3 1) หน้า 14) 

ประสงค์เสนอ ครม. เพื่อทราบ  

ส านักงานฯ รวบรวมและรายงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 
หน่วยงานจัดส่งแผนให้
ส านักงานฯ ผ่านระบบ 

eMENSCR 
 

กรณีไม่มี กม.  
ก าหนดให้เสนอแผนฯ 
ต่อ ครม. พิจารณา   

หน่วยงาน 
พิจารณาความจ าเป็น 

ดังนั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการระบุความจ าเป็น
ของการจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ โดยส านักงานฯ 
เป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
สามารถเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ หรือ น าเสนอเพื่อพิจารณา หรือ ไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี หรือหากเป็นกรณีที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน ส านักงานฯ จะ
ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป โดยผลการพิจารณาของ
ส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก น า ยก รั ฐ มนตรี  ม ติ
คณ ะ รั ฐ ม นต รี  ม ติ คณ ะ ก ร ร มก า ร
ระดับชาติ และอื่น ๆ  

หากการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าไม่มี
กฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา/ทราบ โดยให้ถือปฏิบัติเป็น
กรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการระบุความจ าเป็นของการจัดท าและน าเสนอ
แผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ โดยส านักงานฯ เป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งสามารถเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ 
หรือ น าเสนอเพื่อพิจารณา หรือ ไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี หรือหากเป็นกรณีที่ไม่มี
ความจ าเป็นต้องจัดท าแผน ส านักงานฯ จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ต่อไป โดยผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

กรณีไม่มี กม.  
ก าหนดให้เสนอ
แผนฯ ต่อ ครม.  

หน่วยงาน 
พิจารณาความ

จ าเป็น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ อื่น ๆ  

• คณะกรรมการระดับชาติต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งโดยกฎหมายโดยมติ
คณะกรรมการระดับชาติให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย 

หากการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าเป็น
คณะกรรมการที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนฯ ต่อ ครม . พิจารณา/ทราบ 
ดังนั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการระบุความจ าเป็นของการจัดท า
และน าเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ โดยส านักงานฯ เป็นผู้พิจารณาความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งสามารถเป็นการน าเสนอ
เพื่อทราบ หรือน าเสนอเพื่อพิจารณา หรือไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี หรือหากเป็นกรณีที่
ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน ส านักงานฯ จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อทราบต่อไป โดยผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…ต่อคณะรัฐมนตรี (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่ 

• กรณีมีกฎหมาย จัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา/ทราบ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้ (ข้อ 2.1 หน้า 161-
162) 

• กรณีที ่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผนฯ แต่หน่วยงานประสงค์ที ่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อ
พิจารณา/ทราบ ให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้น เสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณา
กลั่นกรอง และแจ้งผลการพิจารณาฯ ไปที่หน่วยงานใ (ข้อ 2.2 หน้า 163) 

• และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับในกรณีที่ระบุ
ภารกิจให้คณะกรรมการจัดท าและเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…ต่อคณะรัฐมนตรี (ต่อ) 

• เสนอแผนให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติ
แผนฯ พิจารณา เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับชาติหรือผู้ มีอ านาจในการอนุมัติแผนฯ แล้ว พบว่า  
(1) จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานด าเนินการ
ตามกรณี  2.2 หน้า 163 (2) ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าแผนในระบบ 
eMENSCR ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด รายละเอียดตามหน้า 192 - 
196 แล้วถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน หรือ (3) ไม่มีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ ให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจใน
การอนุมัติแผนฯ พิจารณาแจ้งหน่วยงานจัดท าแผนฯ  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วพบว่าไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน แต่มีข้อกฎหมายก าหนดให้จัดท า  
ให้หน่วยงานเสนอแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไป 

กรณีที่พิจารณาแล้วยังมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ แต่ไม่มี

กฎหมาย/ความจ าเป้นต้อง
เสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา 

กรณีที่พิจารณาแล้วยังมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนฯ และจ าเป็นต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

แผนได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

ระดับชาติหรือผู้มีอ านาจ 

หน่วยงานน าเข้าแผน 
ในระบบ eMENSCR 

ส านักงานฯ รวบรวม 
และรายงานต่อ

คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาไปที่ สลค. และ
หน่วยงานเจ้าของเร่ืองเพื่อด าเนินการน าเสนอ ครม. เพื่อ

พิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป 

กรณีจัดท าแผน 
ผ่านกลไกทางบริหาร  

ส านักงานฯ 
พิจารณาให้ความเห็น 

หน่วยงานรักษาการ
กฎหมาย/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทบทวน

ความจ าเป็น 

ส านักงานฯ จะได้รวบรวมและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อทราบ 
โดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดวิธีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี 

เสนอคณะรัฐมนตร ี
เพื่อทราบ 

ไม่จ าเป็นจะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

คณะกรรมการระดับชาติหรือ 
ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติแผน 

น าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 
ถือเป็นการประกาศใช้แผน 

ด าเนินการตามกรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เสนอแผนต่อ

คณะรัฐมนตรพีิจารณา/ทราบ  

คณะกรรมการระดับชาติ
หรือผู้มีอ านาจพิจารณา

อนมัต ื

หน่วยงาน 
จัดท าแผนฯ 

หน่วยงานเสนอแผนฯ 
มายัง ส านักงานฯ เพ่ือ

พิจารณา 
ให้ความเห็น 

ส านักงานฯ แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่หน่วยงาน

เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการ
น าเสนอ ครม.  

เพื่อพิจารณา/ทราบ  
ตามขั้นตอนต่อไป* 

เสนอคณะรัฐมนตร ี
เพื่อทราบ 

ไม่จ าเป็นจะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

ด าเนินการตามกรณีไม่มี
กฎหมายก าหนดให้เสนอ
แผนต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ  

น าแผนฯ เข้าระบบ 
eMENSCR 

ถือเป็นการประกาศใช้แผน 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่ 2) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ แล้ว  

พบว่า มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ แต่ไม่จ าเป็นต้องเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 
 
• ให้ด าเนินการจัดท าแผนฯ โดยมีสาระส าคัญของแผนฯ อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 171 – 180 และ 183 - 188 
• เสนอแผนให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผนฯ พิจารณา เมื่อแผนได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผนฯ แล้ว พบว่า (1) จ าเป็นต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานด าเนินการตามกรณี 2.2 หน้า 157 (2) ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 
รายละเอียดตามหน้า 192 - 196 แล้วถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน หรือ (3) ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนฯ ให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผนฯ พิจารณาแจ้งหน่วยงานจัดท าแผนฯ  

• ให้ด าเนินการจัดท าแผนฯ โดยมีสาระส าคัญของแผนฯ อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 171 – 180 และ 183 - 188 

2) หน่ วยงานรั กษาการกฎหมาย หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ทบทวนความจ า เป็ นของการจั ดท าแผนฯ  
แล้ว พบว่า มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ แต่ไม่มีกฎหมายก าหนด/หน่วยงานไม่มีความประสงค ์เสนอแผนฯ  

 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 

กรณีที่มีความจ าเป็นโดยมีกฎหมายให้จัดท าต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา/
ทราบ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้ (ข้อ 2.1 หน้า 161-162)  

1) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจ าเป็นของการจัดท าแผนฯ แล้ว พบว่า  

2.3 กรณีที่เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร  

การด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร สามารถแบ่งการด าเนินการได้เป็น 2 กรณี   

• กรณีทบทวนแล้วมีความจ าเป็น ต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา/ทราบ ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้ 
(ข้อ 2.1 หน้า 161-162) 

• กรณีทบทวนแล้วไม่มีความจ าเป็น  แต่หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา /
ทราบ (ข้อ 2.2 หน้า 163) 

1) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       ทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ แล้ว พบว่า  

กรณีมีกฎหมาย/มีความจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา/ทราบ 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้ (ข้อ 2.1 หน้า 155-156)  

กรณีที ่ไม ่ม ีกฎหมายก าหนดให้จ ัดท าแผนฯ แต่หน่วยงานประสงค์ที ่จะจ ัดท าและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ (ข้อ 2.2 หน้า 157) 

กรณีที ่ไม ่ม ีกฎหมายก าหนดให ้จ ัดท าแผนฯ แต่หน ่วยงานประสงค ์ที ่จะจ ัดท าและน า เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ (ข้อ 2.2 หน้า 163) 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับท่ี 

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน... 
ต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที ่ 2 ที ่เกี ่ยวข้อง 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย ่า ง ยิ ่ง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจน และควรก าหนดองค์ประกอบของ
แผน (เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี ้วัด ) ที่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนระดับที ่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการด้าน.... รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผลของแผนที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และสามารถวัดผลลัพธ์และผลผลิตของแผนได้จริง 

 โครงการ/การด าเนิน มีการระบุโครงการ/การด าเนินงานที ่เป็นรูปธรรมที่
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน ... 

ระยะเวลาการด าเนินงานของแผน ควรมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วง
เวลาของแผนแม่บทฯ โดยให้ก าหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติการด้าน ... 
ตรงกับช่วงปีที่ก าหนดค่าเป้าหมายในการบรรลุไว้ทุกๆ 5 ปี ได้แก่  ปี พ.ศ. 
2565 , ปี พ.ศ. 2570 , ปี พ.ศ. 2575 และปี พ.ศ. 2580 ซึ่งหากว่ามีข้อ
กฎหมายใดที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  สามารถใช้กรอบเวลาตามที่ก าหนดไว้ได้
ในช่วงแรก และขอให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาของแผนฯ ให้ปีที่สิ้นสุดสอดคล้อง
กับห้วงปีที ่แผนแม่บทฯ เพื ่อให้การด าเนินการและการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการด้าน ... มีความสอดคล้องและสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ด าเนินการ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน... ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2  

เนื้อหาของแผน การจัดท าแผนให้มีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน… ที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังที่ปรากฏในหน้า 171 - 180 และ 183 - 188 อาทิ  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน... ต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้
ชัดเจน และควรก าหนดองค์ประกอบของแผน (เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด) ที่แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้าน .... 
รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผลของแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลลัพธ์และผลผลิตของ
แผนได้จริง 

โครงการ/การด าเนินงาน มีการระบุโครงการ/การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการด้าน... (มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 167) 

ระยะเวลาการด าเนินงานของแผน ควรมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ  
โดยให้ก าหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติการด้าน ... ตรงกับช่วงปีที่ก าหนดค่าเป้าหมายในการ
บรรลุไว้ทุก5 ปี ได้แก่  ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2570 ปี พ.ศ. 2575 และปี พ.ศ. 2580 ซึ่งหากว่ามีข้อ
กฎหมายใดที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  สามารถใช้กรอบเวลาตามที่ก าหนดไว้ได้ในช่วงแรก และขอให้
ปรับปรุงกรอบระยะเวลาของแผนฯ ให้ปีที่สิ้นสุดสอดคล้องกับห้วงปีที่แผนแม่บทฯ เพื่อให้การด าเนินการ
และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน ... มีความสอดคล้องและสะท้อนผลสัมฤทธิ ์ของ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ชื่อของแผน แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อไว้อย่างชัดเจน ต้อง
ก าหนดให้ใช้ชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... (พ.ศ. ....-....)” เท่านั้น 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่     หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 

    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… (ต่อ) 

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ/การด าเนินการงาน (X) เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
และแผนระดับที่ 3 โดยโครงการของหน่วยงานของรัฐทุกโครงการต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกัน 
อย่างน้อย 1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างน้อย 1 เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดท าโครงการจากคู่มือ  
“คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ส านักงานฯ จัดท า 

แผนปฏิบัติการด้าน... ต้องบรรจุโครงการ/การด าเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้น โครงการที่บรรจุในแผนฯ ควรเป็นโครงการที่ผ่านการประเมินคุณภาพของโครงการ ซึ่งหน่วยงานควร
ประเมินคุณภาพโครงการด้วยตนเองในเบื้องต้น ตามแบบประเมินโครงการที่ดีต่อการส่งผลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้  

โครงการ/การด าเนินงาน มีการระบุโครงการ/การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน... และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการตามแบบประเมินคุณภาพ
โครงการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่ 

หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดท าโครงการจากคู่มือ  
“คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ส านักงานฯ จัดท า 

แผนปฏิบัติราชการรายปี ต้องบรรจุโครงการ/การด าเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นแล้วหน่วยงานฯ จึงควรประเมินคุณภาพของโครงการเบื้องต้นตามแบบประเมิน
คุณภาพโครงการ ดังต่อไปนี้ 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 
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การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นหัวใจส าคัญในการจัดท าแผนให้เป็นแผนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้แล้วหน่วยงานควรศึกษาประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต งานวิจัย โครงการ/การด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  
“ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย” (Final Value Chain Thailand : FVCT) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอด
กระบวนการการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน… ที่มีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

              ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) คือ องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งองคาพยพ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ  
การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด  
และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าฯ ประกอบด้วย องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน…  3 
  แผนระดับที่ 

ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (FVCT) 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

    หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน… และกระบวนการ/ขั้นตอน 
    เสนอแผนฯ สู่การพิจารณาของส านักงานฯ 



169 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

เมื่อแผนปฏิบัติการด้าน... ผ่านการพิจารณาอนุมัติ/
รับทราบของคณะรัฐมนตรีแล้ว หากหน่วยงานของรัฐ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนเพื่อแปลงแผนปฏิบัติการด้าน ... 
นั้น ไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีกฎหมายบัญญัติให้จัดท า
หรือไม่มี  แต่หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะจัดท า 
หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
ครั้ง รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องจัดส่งแผนให้ส านักงานฯ 
พิจารณา  

เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน  
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แผนปฏิบัติการด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท า 
แผนปฏิบัติการด้าน... 02 

     แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน ... เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ 
และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจนเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติม
เนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร: สรุปสาระส าคัญของ
แผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...  

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านหลักและ
ด้านรองที่สอดคล้องกับแผนฯ 
แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ  
ที่ เกี่ยวข้องด้านหลักและด้านรอง รวมทั้ง ระบุ
เป้าหมายระดับประเด็นและแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และแผนระดับที่ 2 อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (หากมี) 
แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุแผนระดับที่ 3 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 
 
 

 
  
ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 
ระบุเป้าหมาย (Goal) และ เป้าหมายย่อย (Target)  
ของ SDGs ที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ  

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน ... 
ระบุภาพรวมของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดรวม  
ระบุ แผนย่ อยภายใต้ แผนฯ  ประกอบด้ วย
แผนปฏิบัติการเรื่อง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การ
ด า เนิ นงาน  ของหน่ วยงานของรั ฐผู้ จั ดท า
แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : สรุปสาระส าคัญของแผนฯ 
รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้าน… 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
• แผนที่ระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านหลักและด้าน

รองที่สอดคล้องกับแผนฯ 
• แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องด้าน

หลักและด้านรอง รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็นและ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และแผนระดับที่ 2 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี 

• แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 
• ระบุเป้าหมาย (Goal) และ เป้าหมายย่อย (Target)  

ของ SDGs ที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ  

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 
• ระบุภาพรวมของแผนฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม  
• ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ

เรื่อง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

เค้าโครงแบบฟอร์ม 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 
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แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน...  

• สรุปสาระส าคัญในภาพรวมของแผนฯ 
• เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
• กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนฯ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้องได้โดยตรงนี้อย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิง
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและ
บรรลุตามประเด็นของยุทธศาสตร์ อธิบายว่าแผนฯ สามารถส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ชาติที่เกี่ยวข้องนี้อย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิงเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและการบรรลุ
ตามประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 

• ระบุกฎหมายให้จัดท า (หากมี) 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 

การน าเข้าแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... 
ในระบบ eMENSCR 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ 
ด้าน... ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

(โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ (โดยตรง) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี
ความสอดคล้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย  

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

อธิบายว่าแผนฯ สามารถส่งผลโดยอ้อมต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติที่เกี่ยวข้องนี้ได้อย่างไร โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ ในเชิงเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ และโครงการในภาพรวม ต่อการบรรลุเป้าหมายและบรรลุตาม
ประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาตดิ้านที่สอดคลอ้งกับแผนฯ ได้โดยอ้อม 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยทุธศาสตรช์าตทิี่สอดคลอ้งกับแผนฯ 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้บรรลุตามที่ก าหนดในแต่ละเป้าหมาย
อย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯ มีความสอดคล้อง
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยตรง 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ  
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ โดยสามารถระบุได้
มากกว่า 1 เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

(โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ (โดยตรง) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี
ความสอดคล้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย  

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยคิดเป็น 
จ านวน (กรณีที่ไม่สามารถค านวณเป็นร้อยละได้) / ร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคลอ้ง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคลอ้ง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคลอ้ง 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยอ้อม 

ระบุเป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ (Y2) ที่แผนฯ 
มีความสอดคลอ้ง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลโดยอ้อมต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
คิดเป็นร้อยละหรือสัดส่วนเป็นค่าเท่าใด 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

(โปรดระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

ระบุประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ (โดยตรง) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) ที่แผนฯ มี
ความสอดคล้อง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 เป้าหมาย  

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 
ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยคิดเป็นค่าร้อยละหรือสัดส่วนเท่าใด 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อย
คิดเป็น จ านวน/ค่าร้อยละหรือสัดส่วน เท่าใด 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ 

(หากมี) 

(หากมี) 

(หากมี) 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่แผนฯ 
มีความสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่
แผนฯ มีความสดคล้อง 

 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด
เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด
เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

อธิบายว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ โดยระบุความเชื่อมโยงของแผนฯ  
ต่อการบรรลุเป้าหมายของของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

    ระบุแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน... ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง(โดยตรง) 

ระบุเรื่อง/ประเด็นปฏิรูป ด้าน... ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุขั้นตอนการด าเนนิการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุกิจกรรมการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายกิจกรรมการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้อง  
 

ระบุ เรื่องและกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big rock) ที่แผนฯ  
มีความสอดคล้องโดยตรง 

ระบุโครงการท่ีสนับสนุนในเรื่องและกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big rock) ที่แผนฯ  
มีความสอดคล้อง 
   

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดในปฏิรูปประเทศ  
(Big rock) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... 

หมายเหต ุ
แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้ารายงานฯในระบบ eMENSCRซึ่งหน่วยงานสามารถ
เรียงโครงสร้างของรายงานฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 



176 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบุเป้าหมายหลักที่แผนฯมีความสอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบายความ
สอดคล้องของแผนฯ กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ระบุเป้าหมายระดับของหมุดหมายของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบาย
ความสอดคล้องของแผนฯ กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ระบุนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับปัจจุบัน ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ระบุนโยบายที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุตัวชี้วัดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง 
และสามารถน ามาเทียบเคียงในการหาผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ได้   

ระบุกลยุทธ์ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่แผนฯ มีความสอดคล้อง  

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนระดับที่ 2 นอกเหนือจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานสามารถเลือกความสอดคล้องในกรณีที่มคีวามสอดคล้องได้ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

ในกรณีที่แผนฯ มีความเกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 อื่นๆ หน่วยงานสามารถระบุ
แผนระดับที่ 3 เหล่านั้นลงในแผนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นแผนภายใต้หน่วยงาน
ของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการการติดตามและตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตลอดจนส่งเสริมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบรรจุแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องของแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... มีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย ในส่วนที่แผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถบรรจุแผนระดับที่ 3 ของ
หน่วยงานนอกสังกัดได้ เป็นเพราะว่า แผนปฏิบัติการด้านมีลักษณะเป็นแผนเชิงประเด็น 
(Issue Based) และต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงาน 

ในกรณีที่แผนฯ มีความเกี่ยวข้องกับแผน
ระดับที่ 3 อื่น ๆ หน่วยงานสามารถระบุแผน
ระดับที่ 3 เหล่านั้นลงในแผนได้ โดยเป็นได้
ทั้งแผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการรายปี
ของหน่วยงานเองหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดย
ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการการ
ติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
แผนปฏิบัติราชการตลอดจนส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบุเป้าหมาย (Goal) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความสอดคลอ้ง 
พร้อมทั้งอธิบายความสอดคลอ้งดงักล่าว 

ระบุเป้าหมายยอ่ย (Target) ของ SDGs ที่แผนฯ มีความ
สอดคล้อง พร้อมทั้งอธิบายความสอดคลอ้งดังกล่าว 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏบิัติการฯ โดยจะต้อง
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

ระบุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในส่วนของเป้าหมายเชิงผลผลิต 
และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์  

ระบุค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ต้องการวัดความส าเร็จ
ของแผนฯ ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าใด  

ระบุสิ่งที่ เป็นตัววัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน… ว่า
สามารถประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เท่าใด  

ระบุเป้าหมายของแผนฯ ทั้งในส่วนของ เป้าหมายเชิงผลผลิต และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ ที่ต้องการวัดความส าเร็จของแผนฯ ว่าประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ทีว่างไวเ้พียงใด 

ระบุสิ่งท่ีเป็นตัววัดความส าเรจ็ของแผนฯ ว่าสามารถประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้เพียงใด 

อธิบายความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ โดยระบุถึงที่มาและความส าคัญ
ของแผนฯ สถานการณ์ส าคัญ (Issue) เร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการพัฒนา (กรณีที่มีกฎหมายให้จัดท า ให้หน่วยงานระบุด้วย) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

อธิบาย 

อธิบายแนวทางการด าเนินการของแผนฯ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
โดยจ าแนกตามปีงบประมาณและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่สามารถท าให้แผน
บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร โดยต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ 

อธิบายแนวทางการด าเนินการของ
แผนฯ โดยครอบคลุมถึงเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถ
ท าให้แผนบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้
ได้อย่างไร โดยต้องเป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนฯ 

(แผนย่อย) 

ระบุแผนปฏิบัติการเรื่ อง . . .  (แผนย่อย )  ทั้ งหมด ตามรายละเอียดในแผน 
ปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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Scan เพื่อดาวน์โหลด Template แผนระดับที่ 
3  

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 

  

แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับท่ี แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  

ระบุโครงการภายใต้แผนฯ โดย
โครงการส าคัญที่ ระบุจะต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการด้าน… 

ระบุโครงการส าคัญภายใต้แผนฯ  
โดยโครงการส าคัญที่ระบุจะต้องส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของแผนฯ  

ระบุหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามของแผนฯ โดยจะต้องเป็น
หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่า โดยอธิบายถึงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ของส านักงานฯ โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่
ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

Template แผนระดับที่ 3 
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รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
แผนปฏิบัติการด้าน . . .  (Check List) 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความ
ครบถ้วนของแผนฯ ตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนด  
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน... 
(Checklist) 

ทั้งนี้ ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... ที่หน่วยงานจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณา/ทราบ จะต้องมีองค์ประกอบตามรายการหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดเป็นอย่างน้อย 
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  Check List แผนปฏิบัติการด้าน... 

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน... 
(Checklist) 

01 หนังสือน าส่งแผนฯ 
ตรวจสอบหนังสือน าส่งแผนฯ ว่าหน่วยงานมีการน าเรียน ลศช. และมีรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการเป็นผู้ลงนามเท่านั้นแล้ว
หรือไม่ หากไม่มี หน่วยงานจะต้องแนบเอกสารเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีให้น าแผนเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ  

02 กฎหมายบัญญัติ 
ให้จัดท าแผนฯ 

ตรวจสอบว่ามีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนฯ ที่ เสนอหรือไม่ (กฎหมาย 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดและพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น) 

03 ชื่อ 
กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผนฯ ให้ตรวจสอบกฎหมายที่หน่วยงานอ้างอิง
ให้จัดท าแผนฯ ว่าได้ก าหนดในส่วนของชื่อแผนฯ เป็นการเฉพาะหรือไม่  
หากกฎหมายมีการก าหนดให้ใช้ชื่ออื่นๆ สามารถใช้ตามที่กฎหมายก าหนดได้  

04 ระยะเวลา 
ด าเนินการแผนฯ 

ตรวจสอบกรอบระยะเวลาด าเนินการแผนฯ โดยทุกแผนปฏิบัติการด้าน ... 
สามารถมีกรอบระยะเวลาของแผนฯ ที่เหมาะกับแต่ละประเด็นพัฒนาได้ แต่ควร
มีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนแม่บทฯ  

05 ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ตรวจสอบว่าแผนฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาความสอดคล้องที่ครอบคลุมแล้วจาก (1) เป้าหมาย (2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

06 ความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ 

ตรวจสอบว่าแผนฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาความสอดคล้องที่ครอบคลุมแล้วจาก (1) เป้าหมายระดับประเด็น (2) การ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) แนวทางการพัฒนา 
(5) เป้าหมายของแผนย่อย (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

07 

ความสอดคล้องกับแผน 
การปฏิรูปประเทศ 
(หากม)ี 

พิจารณาตรวจสอบแล้วว่าแผนฯ มีความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
หรือไม่ พิจารณาความสอดคล้องที่ครอบคลุมแล้วจาก (1) เรื่อง/ประเด็น
การปฏิรูป (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน (3) กิจกรรม (4) เป้าหมายกิจกรรม 

08 

คว า มสอ ดคล้ อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

พิจารณาตรวจสอบแล้วว่าแผนฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  13 โดยมี ก ารพิ จารณาความสอดคล้ อ งที่ ค รอบคลุ มแล้ วจาก  
(1) เป้าหมายรวม (2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ (4) เป้าหมายระดับหมุดหมาย  
(5) กลยุทธ ์

09 
ความสอดคล้องกับแผน
ระดับที่  3 ที่ เกี่ยวข้อง 
(หากม)ี 

ตรวจสอบว่ามีแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ ที่เสนอ 

10 สาระส าคัญของ
แผนฯ 

ตรวจสอบว่าแผนฯ มีความจ าเป็นในการจัดท า มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องและถ่ายระดับตามหลักการ XYZ จากแผนแม่บทฯ หรือแผนระดับ 
ที่ 2 อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง แผนฯ มีตัวชี ้วัดที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง และบรรจุโครงการที่มีความสอดคล้องกับอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ 
และ 1 FVCT และเป็นไปตามแบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้น 

สรุปภาพรวม Checklist เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 

ความสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนฯ ระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
พ.ศ. 2566 - 2570 

พิจารณาตรวจสอบแล้วว่าแผนฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย 
และแผนฯ โดยมีการพิจารณาความสอดคล้องที่ครอบคลุมแล้วจาก  
(1) นโยบาย (2) แผน (3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาต ิ
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รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ส าหรับหน่วยงาน 

  Check List แผนปฏิบัติการด้าน... 

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ส าหรับหน่วยงาน 
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  Check List แผนปฏิบัติการด้าน... 

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ส าหรับหน่วยงาน 

(ต่อ) 
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  Check List แผนปฏิบัติการด้าน... 

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ส าหรับหน่วยงาน 

(ต่อ) 

ทั้งนี้  ทุกแผนปฏิบัติการด้าน . .. ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี
องค์ประกอบตามรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผน
ระดับที่ 3 (Check list) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่าง
น้อย 
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  Check List แผนปฏิบัติการด้าน... 

รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ส าหรับหน่วยงาน 

(ต่อ) 

ทั้งนี้  ทุกแผนปฏิบัติการด้าน . .. ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี
องค์ประกอบตามรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผน
ระดับที่ 3 (Check list) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่าง
น้อย 
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รายการหลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาแผนระดับที่ 3 

  Check List แผนปฏิบัติการด้าน... 
รายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ส าหรับหน่วยงาน 
(ต่อ) 

ทั้งนี้  ทุกแผนปฏิบัติการด้าน . .. ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี
องค์ประกอบตามรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผน
ระดับที่ 3 (Check list) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่าง
น้อย 
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แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ และ
หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าแผนพิจารณาแล้วว่าไม่
จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี หน่วยงานไม่ต้อง
จัดส่งแผนฯ มายังส านักงานฯ เพื่อพิจารณา โดย
เมื่อแผนได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดท าแผนฯ 
น าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ได้เลย  
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

การน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน... 
ในระบบ eMENSCR 03 

หน่วยงานราชการต้องน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน ... 
ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน หลังประกาศใช้แผนฯ  
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหน่วยงาน
เท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง
emenscr.nesdc.go.th 
 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

โดยบัญชีผู้ใช้ (Username) จะเป็นบัญชี
เฉพาะของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

www.emenscr.nesdc.go.th 
 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง
emenscr.nesdc.go.th 
 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

โดยบัญชีผู้ใช้ (Username) จะเป็นบัญชี
เฉพาะของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น การน าเข้าแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... 
ในระบบ eMENSCR 

เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหนว่ยงานเท่านั้น ที่ได้รับ
สิทธิ์ในการน าเขา้แผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR 

เป็นเครื่องมือหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ของทุก
หน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานจะต้องน าเข้าและรายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ผ่านการส่ง
อนุมัติข้อมูล (M7) ตลอดจนรายงานผลสัมฤทธิ์ ในระบบ eMENSCR  

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

ระบุให้ใช้ชือ่นัน้ ๆ) 
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการ

ด้าน… 

สรุปแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

เฉพาะกองแผน หรือกองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของหน่วยงานเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการ
น าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR  

สรุปแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอื่น ๆ ที่มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ ผ น ส า ห รั บ
ด าเนินการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  โดย
หน่วยงานไม่ต้องส่งมาให้ส านักงานฯ รวมทั้ง
ไม่ต้องน าเข้าระบบ eMENSCR 

ท าความรู้จักระบบ  
eMENSCR 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ น าเข้าข้อมูล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการ
ส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ 3 (M7) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR 

http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
http://www.emenscr.nesdc.go.th/
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วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR 
วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
ให้ทุกหน่วยงาน โดยกองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมาย น าทุกแผนปฏิบตัิการดา้น…  

ที่ประกาศใช้แล้ว เข้าระบบ eMENSCR ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังปรากฏตาม 

 https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/  
1) การ login เข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการด้าน... 
ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับ
กองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์
ได้ที่ nscr.nesdb.go.th\checkusername\  

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติ
ราชการ  

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลแผนปฏิบัติการด้าน...  

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

4) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติการด้าน...”  

1 2 
3 

4 

แถบเมนู 

1. เลือก “เพิ่มแผนระดับที่สาม” 
2. เลือก “แผนปฏิบัติการด้าน...”   

5 .  ระบุบทสรุปผู้ บ ริ หาร โดยสรุป
สาระส าคัญของแผนฯ เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
และหากมีกกฎหมายให้จัดท าต้อง
ระบุด้วย 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัตกิารด้าน… ในระบบ eMENSCR 

3) เพิ่มข้อมูลแผนปฏิบัตกิารดา้น... 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 

1 2 3 
4 

5 

(1) ระบุชื่อแผนปฏิบัติการด้าน... และระยะเวลาของแผนฯ 
(2) ระบุปีงบประมาณที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผนฯ (ในกรณีแผนฯ อยู่ระหว่างการ

จัดท าให้ใส่ปีที่คาดว่าจะมีการประกาศใช้แผนฯ) 
(3) ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม 
(4) ระบุความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ และเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่จ าเป็นต้องเสนอแผนฯ ให้ 

ครม. พิจารณา โปรดระบุมติ ครม. ที่ระบุเรื่องและ URL 
(5) ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ และหากมี

กฎหมายให้จัดท าต้องระบุด้วย 

2 
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(1) เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(3) เลือกรายละเอียดของประเด็นยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อยา่งไรบ้าง 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมาย 
ประเด็น 

ระบุว่าแผนปฏบิตัริาชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตไิดอ้ย่างไร 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมาย 
แผนย่อย 

ระบุว่าแผนปฏบิตัริาชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร 

(1) เลือกรายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) เลือกรายละเอียดของเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
(3) เลือกรายละเอียดของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

(4) ระบุว่าแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อ 
 การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผน 
 แม่บทฯ ได้อย่างไรบ้าง 

(5) ระบุจ านวน/ร้อยละที่คาดว่าแผนปฏิบัติการ 
  ด้าน... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
  ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ระบุว่าแผนปฏบิตัริาชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างไร 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

5) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิ

6) กรอกข้อมูลความสอดคลอ้งกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2 
3 

4 

1 

2 
3 

1 

4 

5 
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หมายเหตุ: ข้อมูลของแผนที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบด าเนินการกรอกเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ Template ที่  
ส านักงานฯ ได้เผยแพร่ผ่าน URL http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/  

  
 ส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี การกรอกข้อมูลแผนเข้าระบบจะ

เป็นตามหัวข้อตามท่ีปรากฎใน Template ตาม URL ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี และ 5 ปี 

1. ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การฯ 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

1 

2 

3 

(2) ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 แผน โดยเลือก “เพิ่มแผน”) 

(1) ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแผน 
     ระดับที่ 2 อื่น ๆ  

เนื่องจากแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ อั น เป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิ ด -19 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2565 จะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 

จึงจะมีการปรับปรุงระบบ eMENSCR 
ในส่วนของความเกี่ยวข้องกับแผน
ระดับที่ 2 ในอนาคตค่ะ 

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนฯ ที่จัดท าขึ้นตามที่มีกฎหมาย (ล าดับศักดิ์ตั้งแต่ พรฎ. ขึ้นไป) ก าหนดหรือมีความ
จ าเป็นจะต้องจัดท าเท่านั้น เป็นผลให้หน่วยงานที่น าเข้าข้อมูลแผนฯ ในระบบ eMENSCR ต้องระบุสถานการณ์ 
ปัญหา และความจ าเป็นและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในส่วนของ “สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ” 

(1) ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการ
ด้าน... ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

(2) อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ด้าน... 

(3) ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของ
แผนปฏิบัติการด้าน... 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

7) กรอกข้อมูลความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 และ 3 อื่น ๆ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

1 

8) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิการด้าน... 

2 

1 

2 

3 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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(1) ระบุแนวทางการด าเนินการ/พัฒนาโดยครอบคลุม เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนฯ 
(2) ระบุกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ โดยครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลของแต่ละกิจกรรม 

(3) ระบุโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้อง
(4) ระบุหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับ 
     การด าเนินงาน 

หน่วยงานของรัฐฯ จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... เป็นรายปีงบประมาณ 
และน าเข้าระบบ eMENSCR 

(1) น าไฟล์แผนในรปูแบบ PDF มาอัปโหลด 
(2) Click ส่งแบบฟอร์มเพื่อน าแผนฯ เข้าสู่ระบบ 

วิธีการน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

8) กรอกข้อมูลสาระส าคัญของแผนปฏิบตัิการด้าน... (ต่อ) 

1 

2 

3 

4 

9) Click ที่เมนู “อัปโหลดเอกสาร” 

1 

2 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... 04 

ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 
ได้แก่ รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี, รายงาน
ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี และ รายงานผลสัมฤทธิ์
แผนปฏิบัติการด้าน... พร้อมทั้งน าเข้าระบบ eMENSCR 

      ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนปฏิบัติการด้าน ...  
และน าเข้าข้อมูลของแผนฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
และเมื่อครบห้วงระยะเวลาสิ้นสุดของแผนฯ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ ก าหนด และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป  

ตลอดจนจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนฯ และน าเข้าข้อมลูรายงานผลสมัฤทธิ์ฯ ในระบบ 
eMENSCR 



198 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานผลสมัฤทธิ์ตามหลักการ PDCA 
เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของแผนฯ  

• รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
เป็นรายปี และเมื่อครบห้วงระยะเวลา 
5 ปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย
ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น ฯ  ก า ห น ด ใ น
แบบฟอร์ม  

 
     เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต่ อ

คณะรัฐมนตรี 
 
     น า ร ายงานผลสัมฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบบ 
eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องตรวจสอบการด าเนินงานที่ปฏิบัติไว้ตามแผนฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์
ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ 
eMENSCR เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน... โครงการและการด าเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น 

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
อยู่ในขั้นตอนของ CHECK และ ACT ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ในระบบ eMENSCR เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564  

ใช้การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายด้วยการค านวณผลเป็นเลขฐาน 100 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  แผนระดับที่ หลักการและกระบวนการจัดท ารายงานผลสมัฤทธ์ิแผนปฏิบตัิการด้าน...  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติการด้าน...  

  แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอด
ระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้าระบบeMENSCR ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติการด้าน...  

หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์รายปีรายงานการ
ด าเนินงานในแต่ละห้วงปีงบประมาณ พร้อมน าเข้าระบบ eMENSCR พร้อม
จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์รายงานการด าเนินงาน ตลอดระยะเวลาของแผนฯ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมน าเข้าระบบ eMENSCR 

100% 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเป้าหมายของของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้อย่ างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
แผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

  

การแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน
100 และเทียบค่าเป้าสี  โดยมีค่า
เป้าสีและตัวอย่างการค านวณ
ตามข้อมูลด้านล่าง  

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

กรณีสแีดง ส้ม เหลือง  
ให้วิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศตาม
เป้าหมาย โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดและระยะห่าง
จากค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75% ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99% ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

กรณีสเีขียว (บรรลุเป้าหมาย) ให้วิเคราะห์ โดย
เทียบสถานการณ์ของประเทศกับการพัฒนาใน
บริบทภูมิภาค/นานาชาติ เพ่ือต่อยอดการ
พัฒนา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้แสดงค่าสีเป้าหมาย
ของผลการด าเนินงานทั้ง 3 ปี (ปี 62 - 63 - 64) เทียบกับปี 
65 
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้แสดงค่าสีเป้าหมายของผลการ
ด าเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายปี 64 และเป้าหมายปี 
65  

วิธีการค านวนค่าสีของสถานการณ์เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

กรณีสแีดง ส้ม เหลือง  
ให้วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในการ
ปฏิบัติราชการแผ่นดิน 

ด าเนินการได้น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 
ด าเนินการได้ร้อยละร้อยละ 50 – 75 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 50 –75% ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99% ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

กรณีสเีขียว (บรรลุเป้าหมาย) ให้หน่วยงานน า
แนวทางการด าเนินงานไปตอ่ยอดการพัฒนากับ
แผนฯ ของหน่วยงานในระยะต่อไป 

แสดงผลการ
ด าเนินงาน 

โดยเทียบค่าเป้าสี 
และค านวณผลเป็น

ฐาน 100 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้แสดงค่าสีเป้าหมาย
ของผลการด าเนินงานทั้ง 3 ปี (ปี 62 - 63 - 64) เทียบกับปี 
65 
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้แสดงค่าสีเป้าหมายของผลการ
ด าเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายปี 64 และเป้าหมายปี 
65  

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 95% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายที่      45 เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     43 เท่ากับ   43 × 100 = 95 
                        45 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 
ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์รายปีเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์รายงานภาพรวมการด าเนินการตลอดระยะเวลาของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผน (พร้อมน าเข้าระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 

ใช้หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ การด้าน...  
ต่อค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนสามารถ
สัมฤทธิ์ได้จากการด าเนินการ
ตามแผนฯ และน าค่าผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าว ไปค านวณร่วมกับค่า
เป้าหมายที่แผนฯ ก าหนดไว้ 
เพื่อหาระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินการ 

หลักการของการรายงานผลสัมฤทธิ์  

100% 

แผนปฏิบัติการด้าน...  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
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กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้ค านวณโดยใช้ค่าตั้งต้นจาก 
ปีฐาน (พ.ศ. 2561) 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น “อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ...ต่อปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่า
สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา 

ค่าปัจจุบันอยู่ท่ี     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

ตัวอย่าง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี พ .ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565 ขยายตัวร้อยละ 10 ในขณะที่ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็น 500 ล้านบาท
โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปีฐาน (พ.ศ. 2561) เป็น 1,000 ล้านบาท 

1. ค านวณอัตราร้อยละ 10 จากค่าปีฐานที่ 1,000 ล้านบาท 

ค่าที่ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้าน คิดเป็นรายได้รวม 1,100 ล้านบาท 
2. ค านวณผลเป็นฐาน 100 เพ่ือระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของค่าเป้าหมาย จึงอยู่ในเกณฑ์ “ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย”   สีแดง 

ค่าเป้าหมายที่      1,100 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

1,100 

10 x 1000 = 100 ล้านบาท 
    100 

ค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2563-
พ.ศ. 2565 เท่ากับ 1,100 ล้าน
บาท 

ค่าปัจจุบันอยู่ท่ี     500  ล้านบาท  เท่ากับ   500 × 100 = 45.45 

ตัวอย่าง อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วงปี พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2565 ขยายตัวร้อยละ 10 ในขณะที่ปัจจุบันการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่อยู่ที่ 
1,600 ล้านบาท โดยการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท 

1. ค านวณอัตราร้อยละ 10 จากค่าในปีที่ผ่านมาที่ 1,500 ล้านบาท 

2. ค่าเป้าหมายในปีนี้จึงมีค่าเป็น 

3. ค านวณผลเป็นฐาน 100 เพ่ือระบุสถานะการบรรลุค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของค่าเป้าหมาย จึงอยู่ในเกณฑ์ “บรรลุได้มากกว่าร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย”   

ค่าเป้าหมายที่      1,650 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 100 
ค่าปัจจุบันอยู่ที่     1,600  ล้านบาท  เท่ากับ   1,600 × 100 = 96.97 

1,650 

10 x 1500 = 150 ล้านบาท 
    100 
1,600 + 150 = 1,650 ล้านบาท 

สีเหลือง 

แผนปฏิบัติการด้าน...  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
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1. 

จัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงานของรัฐ 

• รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
เป็นรายปี และเมื่อครบห้วงระยะเวลา 
5 ปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย
ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น ฯ  ก า ห น ด ใ น
แบบฟอร์ม  

 
     เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต่ อ

คณะรัฐมนตรี 
 
     น า ร ายงานผลสัมฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบบ 
eMENSCR เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผน (ครบห้วง
ระยะเวลา 5 ปี) โดยจัดให้มีองค์ประกอบ
ของแผนฯอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดในแบบฟอร์ม  
 
เ มื่ อ หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร เ ห็ น ช อ บ 
ให้หน่วยงานของรัฐด า เนินการเสนอ
รายงานผลสัมฤทธ์ิต่อคณะรัฐมนตรี 

น า ร า ย ง านผลสั ม ฤทธิ์ เ ข้ า ร ะบ บ 
eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์น าเข้าแผน
ในระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 

เสนอต่อครม.  

ส านักงานฯ ประมวล
รวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์

และเสนอเข้า ครม. 

ส านักงานฯ ด าเนินการประมวล รวบรวม รายงานผลสัมฤทธิ์ที่
น าเข้าในระบบ eMENSCR  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

น าแผนฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงาน
น ารายงานผลสัมฤทธิ์เข้าระบบ eMENSCR โดยกองที่มีสิทธิ์
น าเข้าแผนฯ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ส านักงาน
ฯ ก าหนดในแบบฟอร์ม  

กระบวนการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... 

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

         เป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ในการ
วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในการด าเนินงาน และน าข้อมูลมาใช้เพื่อต่อยอดภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย
ที่สอดคล้องบูรณาการกัน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วงจรนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
โครงการ/การด าเนินงาน ไปจนถึงเป้าหมายระดับประเทศ  

ระบบ eMENSCR มีความส าคัญอย่างไร? 

รายงานความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์เป็นรายปี และเมื่อครบ
ห้วงระยะเวลาสิ้นสุดของแผนฯ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ 
ส านักงานฯ ก าหนดในฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน...  3 
  แผนระดับที่ การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการ
ด้าน... 

05 

     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน ... เป็นเพียง
ข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ 
eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้อง
มีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

แผนปฏิบัติการด้าน...  3 
  แผนระดับที่ 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ 
ด้าน... ของหน่วยงาน 

ความสอดคล้องกันของแผนทั้ง ๓ ระดับ ตามนัย
ของมติคณะรัฐมนตรี  
แผนที่ระดับที่๑ ก าหนดให้ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ที่สอดคล้องกับแผน ด้านหลัก และด้านรอง 
แผนระดับที๒่ ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
หลัก 
ระบุเป้าหมาย ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ระบุแผน
ที่เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓ ระบุนโยบายของแผนที่
เกี่ยวข้อง กับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (หากม)ี 
แผนระดับที่๓ หน่วยงานจะต้องระบุแผนระดับที่ 3 
อื่นๆของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับ 
ที่  2 ที่ สอดคล้องกัน  พร้อมทั้ งอธิบายความ
สอดคล้องดังกล่าว 
 

  

ระบุถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไช ระหว่างการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบุปัญหาและอุปสรรคระหว่าง การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชด้าน... 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน... 

 
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัตานด้าน... เป้าหมาย
และค่าเป้าหมายของแผนฯ ค่าเป้าหมายที่
สัมฤทธิ์ต่อค่าเป้าหมายรวม สถานการณ์บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งอธิบายถึงแผนฯ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร  

 

ระบุ ภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานด้าน... 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตาม
แผนฯ ดังกล่าว 
 

เค้าโครงแบบฟอร์มการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิการด้าน… 

 
 
 

 

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ แผนปฏิบัติ
การด้าน… ต่อแผนระดับ 3 ระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงานตามแผนฯ โดย 
• แผนระดับที่ 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง

กับแผนฯ ด้านหลัก และด้านรอง 
• แผนระดับที่ 2 ระบุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ ที่

เกี่ยวข้องหลัก กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และระบุ
นโยบายของแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ 

• แผนระดับที่ 3 ระบุแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่มีส่วนใน
การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 ที่มีความสอดคล้องกัน 

ส่วนที่ 6 ระบุแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 5 ระบุปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนที่ 4 ระบุผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงานตามแผนฯ 
ต่อเป้าหมาย SDGs 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
• ระบุภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้าน… 
• ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามแผนฯ 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ด้าน…  
• ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป้าหมายและค่าเป้าหมาย
ของแผนฯ ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ต่อค่าเป้าหมายรวม 
สถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ ์

• อธิบายถึงแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างไร  
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ระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงานของแต่ละห้วงปีงบประมาณ  และ
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมาย
ของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินการและแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่เป็นรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในปีที่สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ให้หน่วยงานระบุ
ภาพรวมการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุป
ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดของแผนฯ ด้วย 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

บทสรุปผู้บริหารจะเป็นเนื้อหาส่วนที่ช่วยให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานเห็นภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของแผนฯ ได้อย่างสะดวก เพื่อ
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายต่อไป 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตกิารด้าน...ของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ 
ด้าน... ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

บทสรุปผู้บริหารจะเป็นส่วนส าคัญ เนื่องจากจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของทั้ง
แผนฯ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้ตรวจราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเห็นภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของ
แผนฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบุข้อมูลภาพรวมผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการด้าน ... ต่อ
เป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ และแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงานส าหรับระยะต่อไป 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 



205 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

ระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยการประเมินเบื้องต้นจากหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

• ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียด
จากแผนปฏิบัตราชการของหน่วยงาน 

• ระบุเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ
ที่ส่งผลต่อแผนแม่บทฯ  โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100    

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงาน 

ระบุชื่อแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงาน 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้าน... 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...เทียบกับ
ค่าเป้าหมายรวมของแผน โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 



206 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์จาก
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้าน... 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...เทียบกับ
ค่าเป้าหมายรวมของแผน โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุ
เป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุเป้าหมายของของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้อย่ างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
แผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธ์ิรายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปี เพื่อ
ประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการ
ค านวณของหน่วยงาน 

  การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ
ที่ส่งผลต่อแผนแม่บทฯ  โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100    

ระบุว่าแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง ... ภายใต้แผนฯ ของท่าน
สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนฯได้อย่างไร หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

อ อ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเรื่อง...
เทียบกับค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100  พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์
จากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน 
เบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส า เร็จของการด า เนินการต่อค่ า
เป้าหมายของแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
กิจกรรมที่ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ตามที่
บรรจุในแผนฯ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุค่าเป้าหมายที่โครงการ...
สามารถสัมฤทธิ์ได้ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เทียบกับค่าเป้าหมาย
รวมของแผนฯ โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 
100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุรายชื่อโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ 

ระบุว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่บรรจุภายใต้แผนฯ ว่าส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธ์ิเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุค่าเป้าหมายของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน 
เบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส า เร็จของการด า เนินการต่อค่ า
เป้าหมายของแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมิน
เบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
กิจกรรมที่ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนมากกว่า 1 เรื่อง ให้รายงานผลสมัฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการเหล่านั้นด้วยโดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ตามที่
บรรจุในแผนฯ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุการด าเนินการ
หลักที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของแผนปฏิบัตกิารดา้น...ต่อแผนระดับ ๓ ระดับ ตามนัยของ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผนฯ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุตัวชี้วัดของแผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ  
ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการต่อตัวชี้วัดของ
แผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการด า เนินการตามแผนฯ  พร้อมทั้ ง
พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

ระบุเประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องกับแผน 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบุ 
การด าเนินการหลักที่มีความสามรถในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผนฯ  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนฯ (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนฯ (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการ
ด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได ้

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... เทียบกับ
ค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุการด าเนินการ/แนวทางการพัฒนาของของแผนฯ โดยอ้างอิง
ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ  พร้ อมทั้ งพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดที่น ามาใช้ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธ์ิรายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมาย
ของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็น
รายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุแผนแม่บทฯที่สอดคล้องกับแผน  
(รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผน (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน

แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติ
การด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได ้

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการด้าน...เทียบกับ
ค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุค่าเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นหรือเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
มากกว่า 1 ประเด็น ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ของเป้าหมายเหล่านั้นด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ 
ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 



212 nscr.nesdc.go.th มีนาคม 2565 

ระบุโครงการส าคัญที่บรรจุภายใต้แผนฯ โดยอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น
จากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนฯ ไปปฏิบัติใช้โดยอ้างอิง
ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนฯ ปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน นั้นๆ  

ระบุระดับความส าเร็จของโครงการต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ที่ ได้ก าหนดไว้ โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุหน่วยงานที่น าแผนฯ ไปด าเนินการ 

ระบุว่าหน่วยงานได้มีการน า
แผนฯ ไปด าเนินการหรือไม่ 

ระบุว่ าโครงการส าคัญที่บรรจุ ในแผนฯ 
สามารถส่งผลต่อความส าเร็จแผนฯอย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการส าคัญที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของแผนฯ 

ระบุว่าหน่วยงานที่น าแผนฯไปด าเนินการ มี
ส่วนในการสนับสนุนความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯได้
อย่างไร 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่าตัวเลข
หรือสัดส่วนร้อยละ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยทุธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนัน้ด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุแนวทางการพัฒนา (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายของแผนย่อย (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์
ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุแนวทางของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการ
ด้าน . . .สามารถสัมฤทธิ์ ได้ต่อค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... เทียบ
กับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ  ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากโควิด-19 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 แผนระดับที่ 3 ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเก่ียวข้องในส่วนนี้  

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
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ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  

กรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องทางอ้อมกับประเด็นยทุธศาสตร์ชาติมากกว่า 1 ประเด็น ให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านนัน้ด้วย โดยอ้างอิงตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้แล้ว 

ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านที่แผนฯสอดคล้องโดยตรง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติท่ีแผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ก าหนด
ไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หาก
สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุแนวทางการพัฒนาฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมาย
สุ ดท้ ายของแผน  ( เพื่ อป ระ โยชน์ ในการพิ จ ารณา
ความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่า
เป้าออกเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการ
ด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได ้

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...... เทียบกับ
ค่าเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ โดยการค านวณด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตาม
การค านวณของหน่วยงาน 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
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การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุแผนแม่บทฯ ประเด็นที่แผนฯสอดคล้อง
โดยตรง 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็น
ค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุ
ด้วย 
 

ระบุเรื่อง/ประเด็นของแผนการปฏิรูปฯ ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุโครงการที่สนับสนุนที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่จัดท า 
(หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานที่มีความ
สอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ใช้อ้างอิง 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้
อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้  

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการ 
ด้าน… สามารถสัมฤทธิ์ได ้

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการด้าน... เทียบกับค่า
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ โดยการค านวณด้วยหลักการค านวณผล
เป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณ
ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 
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ระบุเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูปของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
ของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุโครงการของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ 
สามารถสนับสนุนได้ 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

แผนต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิงตามฉบับที่
แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได ้

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบบกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อ้างอิง 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้  

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง และระบุในแผนฯ 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการ 
ด้ าน . . .  สามารถสัมฤทธิ์ ไ ด้ ต่ อค่ า
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ระบุสถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... เทียบ
กับค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยการค านวณด้วย
หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ  
เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อย
ตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้องโดยตรง 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้
โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน  
(ร้อยละ) 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

หน่วยงานระบุรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ 
อ้างอิงตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้อง 
และตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่
ก าหนดไว้อย่างไร ระบุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  
โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อย
ละ หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนา ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของปีที่
จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ใน
การระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม )  พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานระบุรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิงตามฉบับที่
แผนฯ ของหน่วยงานสอดคล้องและตามที่ระบุในแผนฯ 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

การคิดค่าสีใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อแผน
แม่บทฯ โดยการค านวณผลเป็นฐาน 100 ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหน้า 199 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติ
การด้าน...สามารถสัมฤทธิ์ได้ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... 
เทียบกับค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดย
การค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุชื่อแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการ
ด้าน . . .สามารถสัมฤทธิ์ ได้ต่อค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ระบุสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... เทียบ
กับค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยการ
ค านวณด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ  ตามการค านวณของหน่วยงาน 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูปของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ
สอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
ของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯสอดคล้อง 

ระบุโครงการของแผนเฉพาะกิจฯที่แผนฯ 
สามารถสนับสนุนได้ 

ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯต่อเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ  
ที่ได้ก าหนดไว้โดยการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ระบุระดับความส าเร็จของแผนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยการ
ประเมินเบื้องต้นของหน่วยงาน (ร้อยละ) 

แผนต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศฯ ที่ก าหนด
ไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามแผนฯ  

(หากม)ี 

หน่วยงานระบุ รายละ เอี ยดของ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ อ้างอิง
ตามฉบับที่แผนฯ ของหน่วยงาน
สอดคล้อง และตามที่ระบุในแผนฯ 

ร ะ บุ ว่ า แ ผ น ฯ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนโยบายและ
แผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถ
ระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ
ได้ โปรดระบุด้วย 
 

ระบุเกลยุทธิ์การพัฒนาที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผน) 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุ
ระดับผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่าเป้าหมายของ
ปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้าออกเป็นรายปีเพื่อ
ประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อม
ระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 
 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายสุดท้ายของแผน (เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าของแผน) พร้อมระบุระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯ ตามการค านวณของ
หน่วยงาน 

ระบุค่าผลสัมฤทธิ์ รายปีของแผนเทียบกับค่า
เป้าหมายของปีที่จัดท า (หน่วยงานควรทอนค่าเป้า
ออกเป็นรายปีเพื่อประโยชน์ในการระบุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม) พร้อมระบุระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามการค านวณของหน่วยงาน 
 

ระบุว่าแผนฯ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยระบุผลสัมฤทธิ์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรดระบุด้วย 

ระบุเป้าหมายที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

ระบุเป้าหมายย่อยที่ ... สอดคล้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในแผนฯ) 

อธิบายการด าเนินการของแผนฯ ที่ส่งผลถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แห่งสหประชาชาติ โดยระบุเป้าหมาย (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน... 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของ SDGs  
เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 
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ระบุภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการให้ตอบโจทย์ภารกิจของ
หน่วยงาน เติมเต็มช่องว่างการพัฒนา (Gap) และ ความสามารถในการส่งผลต่อการ
บรรลุแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบุภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผน ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน เติมเต็มช่องว่าง
การพัฒนา Gap และ ความสามารถในการส่งผลต่อการบรรลุแผนระดับที่1 และ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Template แผนระดับที่ 3 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… 

 3 
  แผนระดับที่ 

Template แผนระดับที่ 3 
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Q: ท าไมหน่วยงานของรัฐ
ต้องน าแผนระดับที่ 3 เข้ า ระบบ 
eMENSCR A: ใช้ระบบ eMENSCR 
เป็นเครื่องมือส าหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของแผน
ระดับที่ 3 และเพื่อ ส านักงานฯ ใช้
ในการติดตาม  การถา่ยทอดแผน
ระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าแผนระดับที่ 3 
และรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการถ่ายทอดแผนระดับที่ 1 
และ 2 ไปสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรูปธรรม  

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน… เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามที่ก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้า
ระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการระยะ 5 ป ี

หน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

การน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติการด้าน... 
ในระบบ eMENSCR 

06 

     หน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์เป็นรายปี รายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนฯ พร้อมน าเข้าข้อมูล 
ของรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ในระบบ eMENSCR ภายในทุกไตรมาสแรก 
ของปีงบประมาณถัดไป  
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วิธีการน าเข้ารายงานผลสมัฤทธิ์ในระบบ eMENSCR 

1) การ login เข้าสู่ระบบ 

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู รายชื่อโครงการ 

แถบค้นหา 

2) เลือก “แผนระดับสาม” ในแถบเมนูเพื่อเข้าสู่การเพิ่มขอ้มูลรายงานผลสัมฤทธิ์ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตามภาพด้านล่าง  

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR 

✅  

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน...ในระบบ eMENSCR 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการด้าน... 
ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของหน่วยงานระดับ
กองที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์
ได้ที่ nscr.nesdb.go.th/checkusername/  

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 
3) เพิ่มข้อมูลรายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบัตกิารดา้น... 

4) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... 

1 

1. ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

1 
รหัสและชื่อของแผนฯ 

1. เลือก Icon “      ” (ฟันเฟือง) หลังแผนฯ ที่หน่วยงาน
ประสงค์จะน าเข้ารายงานผลสมัฤทธิ์ 

2. เลือก “รายงานผลสัมฤทธิ์” เฉพาะแผนฯ ที่ผ่านการอนมุตัิ M7   

รายงานผลสัมฤทธิ์ 

สืบค้นแผนฯ โดยการ
กรอกข้อความที่ต้องการ
ค้นหา หรือสืบหาจากชื่อ
ของแผนฯ 

         ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดในสว่นของ 1. ชื่อแผน 2. ระยะเวลาการจัดท าแผน  
และ 3. หน่วยงานเจ้าของแผนฯ โดยอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

2. ระบุบทสรุปผู้บริหารโดยระบุข้อมูลภาพรวมการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อเป้าหมายของ
แผนฯ และเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

1. ระบุรายละเอียดในส่วนของชื่อ
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 ท า แ ผ น
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ 
และปีงบประมาณที่รายงาน 

แผนปฏิบัติการด้าน 

แผนปฏิบัติการด้าน 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

2 

1 

1 

2 
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ส านักงานก าลังร่วมกับปรับปรุงระบบ eMENSCR ในส่วน
ของการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์  เมื่อระบบปรับปรุง
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  หน้ า ต าของหน้ าน า เ ข้ า อาจมี ก า ร
เปลี่ยนแปลง แต่สาระส าคัญยังอยู่ครบถ้วน เมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วจะมีการเพิ่มเติมในคู่มือต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายของแผน 
1.1 เป้าหมาย 

1.2 ค่าเป้าหมาย บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
สูงกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนด 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ไม่สามารถ

บรรลุตาม
เป้าหมาย (ระบบดึงเป้าหมายโดยอัตโนมัต)ิ 

( แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร /
แผนปฏิบัติการด้านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และค่าเป้าหมายได้อย่างไร ) 

(ระบบดึงค่าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1. ระบุว่าแผนปฏิบัตราชการ/ปฏิบัติการด้านของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนฯ ได้
อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ 
โปรดระบุด้วย 

2. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิธ์ในปีนั้นๆ เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี 
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 

3. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในปีนั้นๆเทียบกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน พร้อมทั้งระบุสัดส่วน
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100   

1 2 3 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 
และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับ
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์
การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ต้องน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

เป้าหมายรวมและค่าเปา้หมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน... 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติการด้าน… ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีจะท าให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯ ได้ น าไปสู่การ
พัฒนาแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามหลักการ PDCA 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน ...
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วน
ร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อค่า
เป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการ
ค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้
อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 

4 
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6) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อยต่อ
เป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 

เพิ่มแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) ทุกแผนฯ 
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการด้าน... 

เป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน/เรื่อง... (แผนย่อย) 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเร่ือง... ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการรือ่ง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลข

หรือสัดส่วนร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่

ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย)  
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน… ให้ครบถ้วนตามทีไ่ด้ระบุไว้ในแผนฯ 

แผนปฏิบัติการเรื่อง 

4 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ไม่สามารถ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 แผนปฏิบัติราชการรายปี ต้องจัดท ารายงสนผลสัมฤทธิ์ และน าเข้าข้อมูลรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR  เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเรื่อง... ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการเรื่อง... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ

สัดส่วนร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเรื่อง... ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน...ที่ก าหนดไว้ 
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวม 

ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนยอ่ย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพิ่มแผนปฏิบัติการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการด้าน... 

เพิ่มโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเรื่อง... ที่มีส่วนในการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... นั้น ๆ ได ้

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

7) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อย 
   ภายใต้แผนปฏบิัตกิารด้าน... ต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนย่อย 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน… ให้ครบถ้วน
ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯรณีทีไ่ม่มกีารจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนย่อย” (ประเด็น)  

หน่วยงานไมต่้องน าเข้าข้อมลูสว่นนี้ในระบบ eMENSCR 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

2. แผนงานและโครงการ   
2.1 แผนงาน 

2.2 โครงการ 

(ระบบดึงเป้าหมายโดยอัตโนมัต)ิ 

(ระบุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ที่ บ ร ร จุ ใ น แ ผ น ฯ  ที่ ส่ ง
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตาม
แผนฯ) 

(ระบบดึงค่าเป้าหมายโดยอัตโนมัต)ิ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1. ระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ภายใต้แผนของท่านสามารถส่งผลสัมฤทธิ์
ต่อการด าเนินการตามแผนได้อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรด
ระบุด้วย 

2. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิธ์ในปีนั้นๆ เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

3. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในปีนั้นๆเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100   

4. กดเพิ่มแผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มข้อมูลผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุในแผนฯ ให้ครบถ้วน 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 2 3 

ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่มีระยะเวลาการจัดท าระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์รายปีในระบบ eMENSCR ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการรายงานผลฯรายปีจะท า
ให้หน่วยงานสามารถเห็นความก้าวหน้าของแผนฯได้ น าไปสู่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

4 

5) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการแตล่ะเรื่อง... ต่อเป้าหมายรวมของแผน 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ  

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน...ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่โครงการ สามารถสัมฤทธิ์ได้
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน... ท่ี
ก าหนดไว ้

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้าน/เรื่ อง . . .  สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้
อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของ แผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  
(2) ระบุค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย)  สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 
(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ แผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ก าหนดไว้ 
(4) อธิบายว่าการด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร 

พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

เพิ่มแผนปฏิบัติการเรื่อง...(แผนย่อย) ตามที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติการด้าน... 

เพิ่มโครงการทั้งหมด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน...
ให้ ค รบถ้ วน  พร้ อมทั้ ง ร ะบุ ผลสั มฤทธิ์ ข อ ง 
การด าเนินงาน 

8) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของโครงการ ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏบิัติการด้าน 
และต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนย่อย 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ  

1. ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การด้าน/เรื่อง...ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

2. ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติรการเรื่อง . . . 
สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ  
แผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

3. ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่ อง . . .  ต่อค่ า เป้ าหมายรวมของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ที่ก าหนดไว้ 

4. อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายรวมที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้ง
ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่า
ตัวเลขหรือร้อยละ 
 เพิ่มแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... ทุกแผนฯ ตามที่

ระบุในแผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพิ่มแผนงาน/โครงการ
ทั้งหมด ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง... พร้อมทั้ง
ร ะบุ การสั มฤทธิ์ ผล ให้
ครบถ้วน 

โครงการ 

แผนย่อย (แผนย่อยที่โครงการเกี่ยวข้อง) 

แผนปฏิบัติการเร่ือง  

เพ่ิมโครงการ 

เป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการด้าน 

แผนปฏิบัติการด้าน 

โครงการ 

โครงการ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแต่ละแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน… ให้ครบถ้วน
ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯรณีทีไ่ม่มกีารจ าแนกแผนฯ ออกเป็น “แผนย่อย” (ประเด็น)  

หน่วยงานไมต่้องน าเข้าข้อมลูสว่นนี้ในระบบ eMENSCR 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(หลัก)   

2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

1) เป้าหมายที.่...  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ) 

2) เป้าหมายที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

1. ระบุว่าแผนฯ ของท่านสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องได้อย่างไร หากสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละได้ โปรด
ระบุด้วย 

2. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิธ์ในปีนั้นๆ เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 

3. ระบุค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในปีนั้นๆเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนความส าเร็จคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100   

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 2 3 

 แผนระดับที่ 2 

ระบบจะท าการดึงข้อมูลแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต์ชาติทุกประเด็นตามที่หน่วยงานระบุว่าสอดคล้อง
และอ้างอิงในตัวแผนฯโดยอัตโนมตัิ 

ระบบจะท าการดึงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านที่สอดคล้อง (หลัก) และ (รอง) ทุกประเด็น ตามที่
หน่วยงานระบุว่าสอดคล้องและอ้างอิงในตัวแผนปฏิบัติการด้าน ... โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ให้หน่วยงาน
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้าน ... ที่เกี่ยวข้อง 
ในช่อง “ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน”   

9) กรอกข้อมูลรายงานผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 
(แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ) 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ใน
การน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน...ในระบบ eMENSCR 

(2) ระบุว่าการด าเนินการของแผนฯ สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่สอดคล้อง (โดยตรง) ได้อย่างอย่าง
มีนัยส าคัญ 

(1) ระบบดึงยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เป้าหมาย ประเด็น และการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอัตโนมัติ
ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในการน าเข้า
แผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

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

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

1 

2 
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วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบ
ค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผล
ลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน... ของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อย
ละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ... ต่อค่า
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็น 
ร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิการด้าน ต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน… ในระบบ eMENSCR 

10) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ) 

1 
2 

3 

4 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

4.แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปที่
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ
(Big Rock)  

(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศฯ ) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

2 3 4 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

4.1 เร่ือง/ประเด็นปฏิรูป  

4.3 แนวทางการพัฒนา  

4.4 แนวทางการพัฒนา  

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

1 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

ผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายระดับแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน ... ของท่าน ตามที่ได้ก าหนด 
ไว้ในแผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน ... ต่อค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็น
ร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตาม
ตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น 
“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ” ให้
ค านวณโดย ใช้ ค่ า ตั้ ง ต้ น จากปี ฐ าน  
(พ.ศ. 2561) 
กรณีที่แผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมายเป็น 
“อัตราการขยายตัว...เฉลี่ยร้อยละ...ต่อ
ปี” ให้ค านวณโดยใช้ค่าสถานการณ์ใน 
ปีที่ผ่านมา 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิการด้าน... ต่อค่าเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

11) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

1 
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หลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี
เป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ระดับ 3 

ในขณะที่ปัจจุบัน 
ระดับการรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ าอยู่ที่ ระดับ 2 

ดังนัน้ ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 66.67% ของค่าเป้าหมาย 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

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

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าของประเทศ 

สีส้ม 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน... ของท่าน ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถสัมฤทธิ์ได้ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือ
สัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน ... 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้ โดยคิด
เป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน .. สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 
เฉพาะกิจฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 
 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ์โควิด-
19 มีระยะเวลาสิ้นสุดตาม กฎหมายในป พ.ศ. 2565 ที่จัดท าภายหลังป
งบประมาณดังกลาวไมตองระบุความเกี่ยวของในสวนนี้ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 มีระยะเวลาสิ้นสุด
ตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการด้าน... ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุ
ความเกี่ยวข้องในส่วนนี ้

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

12) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19) 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน... 
ของท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็น 
ค่าตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้ โดย
คิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์
การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ .ศ. 2565 
แผนปฏิบัติการด้าน... ที่จัดท าภายหลังปีงบประมาณดังกล่าวไม่ต้องระบุความเกี่ยวข้องในส่วนนี้ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

13) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับปรับปรงุ) 

1 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
แห่งชาต ิ  

5.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่ งผลสัมฤทธิ์ ต่ อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ
บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ ที่มีเค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของแผนพัฒนาฯ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน... ของท่าน ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลข
หรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน ... ต่อค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้  
โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์
การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

14) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
(แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต)ิ 

1 
2 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ 

6.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายและ
แผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ) 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์ที่มเีค้าโครงสอดคล้องกับเค้าโครงของนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ใช้อ้างอิงในแผนฯ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อเป้าหมายและค่าเปา้หมายของนโยบายและแผนมั่นคงฯ 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน ... ของ
ท่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ 

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน.. สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่า
ตัวเลขหรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อค่าเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฯที่
ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสี 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลข
หรือร้อยละ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

15) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
(แผนระดับที่ 2 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต)ิ 

1 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ 

6.1 เป้าหมย/ตัวชี้วัด  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายและ
แผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ) 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 2 3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 แผนระดับที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัต ิ

16) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อแผน 3 ระดับ (ต่อ) 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการด าเนินการต่อเปา้หมายและค่าเปา้หมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการสัมฤทธิ์ผล 

แผนระดับที่ 3 

(1) ระบุเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน... ของท่าน ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) ระบุค่าเป้าหมายที่แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ โดยระบุเป็นค่าตัวเลข
หรือสัดส่วนร้อยละ 

(3) ระบุสัดส่วนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน ... ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่ก าหนดไว้  
โดยคิดเป็นร้อยละด้วยหลักการค านวณผลเป็นฐาน 100 และเทียบค่าสีเป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลลัพธ์
การด าเนินการที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน ... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและค่าเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้งระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลขหรือร้อยละ 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ Sustainable 
Development Goal (SDGs) 

1.1 เป้าหมายที่ (Goal)  
(ระบุผลสัมฤทธิ์ ของแผนฯที่
ส่ ง ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ต่ อ เ ป้ า ห มา ย 
SDGs) 

1.2 เป้าหมายย่อย (Target) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เทียบกับค่าเป้าหมายปีปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จต่อการบบรลุเป้าหมาย 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

บรรลุมากกว่าร้อยละ 75 ของค่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 - 75 
ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1 2 

3 

โปรดรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒภายใต้แผนทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนของท่านฯ  

 เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

ข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของ SDGs 
เผยแพร่ใน nscr.nesdc.go.th 

17) กรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการดา้น... ต่อ SDGs 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแผน 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์..../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายและเป้าหมายย่อย
ของ SDGs ที่เกี่ยวข้อง 

(1) ร ะบบ  eMENSCR มี ก า ร เชื่ อ ม โย งความ 
     สอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
     (Y1) และเป้าหมาย SDGs ทั้งระดับเป้าหมาย  
     (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets) เพื่อ 
     อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการเลือก 
     ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 

ระบบ eMENSCR มีการเชื่ อมโยงความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) และเป้าหมาย SDGs 

เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

1 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายและเป้าหมายย่อย
ของ SDGs ที่เกี่ยวข้อง 

1. ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความ  
    สอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บท 
    ย่อย (Y1) และเป้ าหมาย SDGs ทั้ ง 
    ระดับเป้าหมาย (Goals) และ เป้าหมาย 
    ย่ อ ย  (Targets) เ พื่ อ อ า น วยคว าม 
    สะดวกแก่หน่วยงานในการเลือกความ 
    สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 

ระบบ eMENSCR มีการ เชื่ อมโยงความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) และเป้าหมาย SDGs เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs 

ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ.์.../ 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด... 

 (2) อธิบายว่าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน...  
 สามารถส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายและค่ า 
 เป้าหมายของ SDGs ที่ก าหนดไว้อย่างไร พร้อมทั้ง 
 ระบุผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดเป็นค่าตัวเลข 
 หรือร้อยละ 

กรอกระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ระบุผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 

1 

2 
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

วิธีการน าเข้ารายงานฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

18) สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบตัิการดา้น... 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการด้าน... 

โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน 

ปัญหา อุปสรรค 

โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน สรุปการถอดบทเรียน โปรดระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแผน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

1 

2 

(1) ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม 
(2) ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานฯ เติมเต็ม

ช่องว่างการพัฒนา ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และ 2 ที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด าเนินการบันทึกรายงาน
ผลสัมฤทธิ์เมื่อกรอกข้อมูล
ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการ * 

1 

2 

แผนปฏิบัติการด้าน... รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน โดยมีรายละเอียดของ
รายงานผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับแผนปฏิบัติการด้าน... อย่างครบถวน และด าเนินการน ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

วิธีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ ์
ของแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR 
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ภาคผนวก  
ก. 

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน 
    จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
    พ.ศ. 2551 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
    วิ ธี การบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  
    พ.ศ. 2546 

ภาคผนวก ก.  

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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4.   มติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่องผล
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 
1/2563 

ภาคผนวก  
 ข. 

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

2.   มติ ครม. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง 
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3.   มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่องการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 

5.   มติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการ
ด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

8.  มติ ครม. วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

7.   มติ ครม. วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง
การขับเคลือ่นยุทธศาสตรช์าตไิปสู่การปฏบิัตบิน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

6.   มติ ครม. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  
แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… 
ต่อ ครม.  

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

มติ ครม. 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2562  

รวมมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคผนวก ข.  
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NESDC 
  

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

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : Planlevel3@nesdc.go.th 
Kamonchanok.r@nesdc.go.th  

Ketmanee.t@nesdc.go.th 
nscr@nesdc.go.th  

emenscr@nesdc.go.th 
เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ 083-276-5507, 085-543-7671, 064-298-5475 

LINE Official Account : @nscr 

PLN010365  


