
พฤศจิกายน 2562 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

งานวิจัย 
องค์ความรู้ 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ 
การด าเนินงาน 

(X) 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 

และภาคีพัฒนา 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

(สกสว.) 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

e - Plan 
(สถ.) 

งบประมาณ 
ระบบ 

(สงป.) 
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

1. บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One 
Report) 

2. เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย  
3. เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ นโยบาย (ทุกขั้นตอน policy cycle)  
4. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปน็บรูณาการ 
5. ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน 
6. ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government  



nscr.nesdc.go.th 4 พฤศจิกายน 2562 

 หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ (พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ 60) 

 

   หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) 

1. 

      หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) 
 

4. 

2.     ให้ ความร่ วมมื อสศช .  ในฐานะ เลขานุ การฯ  ในการ
ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการตาม พ .ร.บ.การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 2560 (มาตรา 22 (3)) 

      ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อ
ส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตรา 24) 

3. 

ด าเนินการแก้ไขกรณีความปรากฎว่าการด าเนินการใดของ
หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท 
(มาตรา 26) 

5. 
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 หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560  
 

    ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรค
สอง) 

1. 

      ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษา
แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และ
สอง) 

2. 

3.     รายงานผลการติดตามการดําเนินการภายในระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสํานักงาน
เลขานุการฯ กําหนด (มาตรา25 วรรคแรก) 

      กรณีการดําเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้คําปรึกษาเพื่อ
แก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และดําเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้ว
รายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2)) 

4. 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

งานวิจัย 
องค์ความรู้ 

โครงการ 
การด าเนินงาน 

(X) 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 

และภาคีพัฒนา 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

(สกสว.) 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

e - Plan 
(สถ.) 

งบประมาณ 
ระบบ 

(สงป.) 

การน าเข้าแผนระดับ 3 แผน 3 ระดับ 
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ประเด็นนโยบาย 
(policy issues) 

การก าหนดนโยบาย 
(policy formulation) 

การประเมินนโยบาย 
(policy evaluation) 

การน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
(policy 

implementation) 

การตัดสินนโยบาย 
(policy decision) 

เกิดอะไรขึ้นบ้าง ? 

มีแนวทางอย่างไรบ้าง ? 

จะเลือก 
แนวทางใดดี ? 

จะน าแนวทางที่ได้ไปด าเนินการ
อย่างไร ? 

การด าเนินการตาม
แนวทางได้ผลหรือไม่ ? 

DATA, Information, 
RESEARCH 

ยุติ 

Policy Advocacy 

Policy Formulation 

Policy Implementation 

Policy Monitor 
and Evaluation 

1 

2 

3 

4 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน 
ความจ าเป็น 
ความเหมาะสม ทรัพยากร เทคนิค ภูมิสังคม 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ   

ตัวชี้วัด* 
คือ สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เป้าหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเป้าหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี) 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60) 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  

นโยบายและ 
แผนระดบัชาติว่าดว้ยความ

ม่ันคงแห่งชาติ หมายเหตุ: 1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติก าหนดการตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ช่ือว่า 
 “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย
 ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช
 กฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... 
 หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

  2. แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อ
 หน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...”เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้
 ช่ืออ่ืน และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” ส าหรับกรณีแผนที่เป็น issue base 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 

ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 

เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะเพื่อลดความซ  าซ้อนกันระหว่าง ให้ส่วนราชการสามารถน าแผน
แม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 



แผนระดับที่ 2 : การปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน 
มาตรา 257 การปฏิ รูปประเทศต้องบรรลุ
เป้าหมาย ต่อไปนี้  
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ

สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ  

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

มาตรา 259 ให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้าน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศรัฐธรรมนูญ รวม
ตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา
ห้าปี 



ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม

ล้ าในสังคม 

การเสริมสร้างและ
พัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แผนระดบัที่ 2 : แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 และความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2565 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

61-65|66-70|71-75|76-80 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

39 
ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัดแผนย่อย 

163 
140 37 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนย่อย 

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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PDP EEP Smart Grid AEDP OIL Gas 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
01 
แผนระดับที่ 1  

02 
แผนระดับที่ 2  

แผนระดับท่ี 3  

03 

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
        (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ (12) 

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน /กรมที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานด้านพลังทดแทน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน 
/กรมที่เกี่ยวข้อง (ปี 2563 – 2565) 

ตัวอย่างโครงการ 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

1) PDP: แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 
2) EEP: แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 
3) Smart Grid: แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
4) AEDP: แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 
5) OIL: แผนบริหารจัดการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558-2579 
6) Gas: แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพ.ศ. 2558 – 2579 

รวมกันเป็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงานแห่งชาติ (พ.ศ. ....-....)* 

ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับ : ประเด็นพลังงาน 
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แผนปฏิบัติราชการ 

แผนงบประมาณ 
• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 62 

• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 
ที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดย
ผ่านการพิจารณาจัดสรรของส านัก
งบประมาณเป็นรายปี 

• กระบวนการเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการในแต่ละปี  

(แผนปฏิบัติราชการรายป)ี และในช่วง 5 ปี (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5ปี)  

• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ  
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค  
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 
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• การด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง (โครงการ/แผนงาน) ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน 

• ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... จะจัดท าขึ้นตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 

• กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าจะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการ
ด้าน...ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดท าขึ้นมาก่อนนี้ และ  
(2) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนปฏิบัติราชการ 

• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ปี 46 และ ฉบับที่ 2 ปี 62 
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการในแต่ละปี  

(ตาม พ.ร.ฏ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารฯ ปี 46) และ  
ในช่วง 5 ปี (ตาม พ.ร.ฏ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารฯ ฉบับท่ี 2 ปี 62)  

• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ท้ัง 
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

3.1.2 แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 

เช่น แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2561-2564) 
 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 

 ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561-2564 

ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี 
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี 

ไม่ต้องน าเข้า ครม. 

• มี กม.ให้น าเข้า ครม. 
• ไม่มี กม. แต่มีความจ าเป็นต้อง

น าเข้า ครม. พิจารณา 
• ไม่มีความจ าเป็นต้องน าเข้า 

ครม. พิจารณา 

หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การ
มหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)”  

แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานทั้งระดับกระทรวง 
และระดับกรม จะน าเข้าสู่ 
 
 
 
เพ่ือใช้ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อไป 

eMENSCR 
แผนระดับ 3 
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เมื่อแผนระดับ 3 ของหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ ได้แก่  
• แผนปฏิบัติการด้าน .....   
• แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือ แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ หรือ 

แผนปฏิบัติการขององค์การมหาชน หรือหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ  

หน่วยงานจะต้องน าแผนฯ เข้าสู่ระบบใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

การน าเข้าแผนระดับ 3 สู่ระบบ eMENSCR 

กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามรายละเอียดที่ปรากฏใน 
Template   เพ่ือแสดงถึง   
- ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2  
   และ 3 อื่นๆ (ถ้ามี)  
- ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 1 2 
อัพโหลดไฟล์แผนระดับ 3 ที่หน่วยงานได้
จัดท าเข้าสู่ระบบฯ ในรูปแบบ pdf file  

หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของ
แผนระดับ 3 ได้ตามความเหมาะสม โดย
ขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้
ครบถ้วน 

การน าเข้าข้อมูลแผนระดับ 3 ให้ส่วนราชการมอบหมายกองนโยบายและ
แผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง เพียง Username เดียว ในการน าเข้าข้อมูลได้
ตลอดเวลา โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7) 

 Template ของแผนระดับ 3 เป็นแบบฟอร์มให้ส่วนราชการใช้ในการสรุปข้อมูลของแผนฯ และแสดงความเชื่อมโยง
กับแผน 3 ระดับ เพื่อกรอกเข้าในระบบ eMENSCR 

Template แผนระดับ 3  

* ทั้งน้ี หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3 ของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร 
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2 

การน าแผนระดับ 3 เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

คลิก “แผนระดับ 3” 

เลือกประเภทของแผนระดับ 3 ที่จะน าเข้า 

1 
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ในการปรับปรุงแผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับ 2 อื่นๆ (ในกรณีที่มีความสอดคล้องแผน
ระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับท่ี 3 อื่น (หากมี) 

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3 ของ
หน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร 

   การระบุความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระส าคัญของแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
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Template การสรุปแผนปฏิบัติการดา้น... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

Scan เพื่อดาวน์โหลด Template 
แผนระดับ 3  
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการราย 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการรายปี 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

งานวิจัย 
องค์ความรู้ 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 

และภาคีพัฒนา 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

(สกสว.) 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

e - Plan 
(สถ.) 

งบประมาณ 
ระบบ 

(สงป.) 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ 
การด าเนินงาน 

(X) 
การน าเข้าโครงการ (X) 
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ส่วนกลาง : ระดับกรมหรือเทียบเท่า  
ส่วนภูมิภาค : จังหวัดหรือเทียบเท่า  

Key in ข้อมูลโครงการ เช่น โครงการตอบ
ยุทธศาสตร์ใด ปฏิรูปด้านใด  

     อนุมัติ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานกรอก 

M7 

แจ้งเตือนคณะท างานฯ เมื่อมี
หน่วยงาน Key in ข้อมูล 

ระบบเก็บข้อมูล 

ระบบประมวลผล 

NECTEC 

ระบบประมวลเนื้อหารายงานที่
สอดคล้องแต่ละฝา่ย 

ดึงข้อมูลจากระบบขอ้มูล เพ่ือ
จัดท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ระบบกรองแจ้งเตือน
หน่วยงาน เมื่อมีการ

ตรวจสอบจากประชาชน 

เชื่อมโยงฐานข้อมูลส านักงบประมาณ ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง (GFMIS) และอื่นๆ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชน 

ฐานข้อมูลอื่น 

สศช. 

รายงาน 

รายงานที่เก่ียวข้อง  

     คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
     คกก.จัดท าฯ คกก.ปฏิรูป 

แจ้งข้อมูลการ
ติดตาม 

1. 

3. 

2 

5.1 

5.2 

รายงานความคืบหนา้ต่อประชาชน ผ่าน website 

6. 

7. 

4 

นายกฯ คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนฯ คณะกรรมาธิการ 
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 

ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ครั้งท่ี 1/2561 มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอในการก าหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามฯ ท่ี
ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอ
ระเบียบฯดังกล่าวตามขั้นตอนทาง
กฎหมาย 

ค ร ม .  มี ม ติ ใ ห้
ส า นักงานฯ เร่ ง
ด าเนินการจัดท า
หลั ก เกณฑ์ และ
วิธี การติดตามฯ 
เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้ เป็น
แนวทา งปฏิ บั ติ
ต่อไป 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งท่ี 
2/2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนว
ทางการติดตามฯ ตามท่ีกรรมการและ
เลขานุการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้
ส า นัก ง านหารื อ ร่ วมกั บส า นัก ง าน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุง
ระเบียบ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอ ครม. พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป 

สลน. ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ถึง
ส านักงานฯ โดยมีสาระส าคัญใน
ส่วนของการติดตาม ในประเด็น
เรื่ องกรอบระยะเวลาของการ
รายงานฯ กระบวนการขอข้อมูล
เพิ่มเติม การใช้ระบบสารสนเทศ 
ซ่ึ ง ส า นั ก ง านฯ ได้ น า ป ร ะ เ ด็ น
ดังกล่าวประกอบการพิจารณา
จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ด้วย 

ส า นักงานฯได้ด าเ นินการ
ห า รื อ ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือ
ปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้
เป็นไปตามข้อกฎหมาย ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต า ม ม ติ ค ณ ะ 
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อ
วันท่ี 20 เมษายน 2561 แล้ว 

ส านักงานฯ ได้มีหนังสือขอ
ความเห็นต่อร่างระเบียบฯ 
จากองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ 
หรือองค์กรอัยการ ท้ังหมด 
12 หน่วยงาน 

อง ค์กรในฝ่ าย นิติ
บัญญัติฝ่ายตุลาการ 
องค์กรอิสระ หรือ
องค์กรอัยการ 12 
หน่วยงาน เห็นชอบ
ในหลักการของการ
ร่างระเบียบฯ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 มี
ม ติ เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง ร ะ เ บี ย บ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และมอบหมาย
ให้ ส านักงานฯ น าเสนอครม.
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

ครม. พิจารณาร่างระเบียบฯ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอและส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็น เรื่อ งด่ วน  โดยให้รับข้อสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี ความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. และส านัก
งบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไป
ได้ รวมทั้งให้ยกเลิกภารกิจของส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรใีน
การายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบร่ าง
กฎหมายและร่ า งอนุบัญญัติ ท่ี
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 ได้
ตรวจพิจารณาร่างระเบียบฯ แล้ว
เสร็จ โดยมีการแก้ไขรายละเอียด
เ น้ื อหาให้ มี ความชั ด เจนและ
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ประเมินผลการด าเนินการต่อไป 15 ก.พ.61 

13 มี.ค. 61 20 เม.ย. 61 

2 พ.ค. 61 

11 พ.ค. 61 

22 พ.ค. 61 

24 พ.ค. 61 

1 มิ.ย. 61 

27 มิ.ย. 61 

23 เม.ย. 62 

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลตาม พรบ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

13 พ.ค. 62 
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ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

ฐานข้อมูลอื่น 
 หน่ วย ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบ  
1.ระยะเวลา ที่ส านักงานก าหนด 

2.กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่
สามารถด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ให้ชี้แจงเหตุผลให้
ส านักงานทราบ และร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการรายงาน
รูปแบบอ่ืนโดยเร็ว  

นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กร 
อิสระ 

องค์กร 
อัยการ 

คณะ 
รัฐมนตรี 

คกก. 
ปฏิรูป 

คกก. 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

M3 M2 M4 M6 M1 M5 M7 
ความ

เช่ือมโยง
กับแผนใน

ระดับ
ต่างๆ 

รายละเอียด
แผนงาน/
โครงการ/

การ
ด าเนินการ 

แนว
ทางการ

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอ 

การอนุมัติ
ตามล าดับ
การบังคับ

บัญชา 

ข้อมูล
ทั่วไป 

การประเมินและ
รายงานผล 
• สรุปรายงานประจ าปี 
• รายงานความคืบหน้า 

ปฏิรูปฯ รายไตรมาส 
 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ต า ม
แนวทาง ระยะเวลา 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดท่ี 
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
ก าหนด 

เพิ่ม
รายการอื่น 
 

ต้องการ
ข้อมูลพื้นที ่

ประชาชนแสดงความเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

น าเข้าข้อมูลแผน 
/โครงการ (X) 

 หลักการ  ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 

เรียกดูข้อมูล 
ได้ตลอดเวลา (Y) 

หน่วย 
งาน 

รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบ 
1. ระยะเวลา (ส านักงานฯ ก าหนด) ระยะเวลาในการรายงานผลภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส 

2. การรายงาน (ส านักงานฯ ก าหนด) อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดแผนงานโครงการ /ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ /ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะแก้ไข 

3. กรณีที่ไม่รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ครบถ้วน ส านักงานฯ แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าองค์กรใน

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว  

eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

4 

5/1 เชื่อมโยง 9 

10 

7 

8 
5/2 

6 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) 

ระเบียบติดตามฯ 
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การก าหนดช่วงเวลาตามระเบียบติดตามและประเมินผลฯ 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติามระเบียบฯ 

น าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/
การด าเนินงาน (M1-M5) ภายใน ไตรมาสที่ 
1 ของปีงบประมาณ หากเป็นโครงการที่
เร่ิมต้นในไตรมาสอื่น ให้น าเข้าข้อมูลภายใน 
30 วัน หลังสิ้นไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 
วัน หลังสิ้นไตรมาส 

Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูล
ตาม template ได้ตลอดเวลา หลังจาก
แผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ โดย
มอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกอง
ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าข้อมูล โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติตามล าดับ (M7) 

1 

2 

3 

4 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพ่ือให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  



nscr.nesdc.go.th 31 พฤศจิกายน 2562 

ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การด าเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

- ชื่อโครงการ /การด าเนินงาน 
- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 
- สถานะการด าเนินโครงการ 

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป  
แผนแม่บท แผนความมั่นคง etc.) 

- แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาล 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์ 
- ตัวชี้วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด 
และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 

ผู้อนุมัติ 
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3. คลิกท่ี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความสอดคล้อง 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อ่ืนๆ เพ่ิมเติม หากโครงการมี
ความสอดคล้อง 

2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น กรุณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง  

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

4. เพ่ิมความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ) 

1 

2 

3 

4 

M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
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Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด 

Z กลุ่มตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

Y2 ตัวชี้วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

Y2 ตัวชี้วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... 

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 

Z เป้าหมาย ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ  
ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ X 

M1 
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โครงการ 

หน่วยงาน B 

หน่วยงาน C 

หน่วยงาน D 

รหัสโครงการ 

หน่วยงาน A จะต้องแจ้ง “รหัส
โครงการ” ให้หน่วยงานอ่ืนๆที่ท า
โครงการร่วมกัน เพื่อใช้อ้างถึงในส่วน
ของ M2 บนระบบ eMENSCR 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

แผนระดับ 1 

ห น่ ว ย ง า น  A ก ร อ ก ข้ อ มู ล
โครงการเข้าในระบบฯเพื่อให้ได้
รหัสโครงการ 

แผนระดับ 2 
แผนระดับ 3 หน่วยงาน A 

(เจ้าของแผนระดับ 3) 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ภารกิจของหน่วยงาน
เอง และกรอกข้อมูลเข้า
สู่ระบบโดยอ้างถึง รหัส
โครงการ A  ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นประโยชน์ ในการ
ติดตามความคืบหน้า
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สอดคล้องกันทั้งหมด 

กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน M1 
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แผนย่อย (Y1) 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

แนวทาง 

แนวทาง 

แนวทาง 

แนวทาง 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น 1 

2 

3 เป้าประเด็น (Y2) 5 

4 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน........ 8 

7 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน... 6 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน... 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน... 

แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ M1 
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แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่
สอดคล้อง (หลัก) 

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง 
(หลัก) 

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้ 
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง  
(หลัก) 

เลือกยุทธศาสตร์ชาติด้าน... (โดยระบบฯจะ
แสดงเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านที่แนวทางการ
พัฒนา (4) มีความสอดคล้อง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง (โดย
ระบบฯจะแสดงเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก (6) และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา(4)) 

เลือกเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง 
(โดยระบบฯจะแสดงเฉพาะเป้าหมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก (6) และสอดคล้อง
กับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่เลือก (5))  

7 

8 

ในกรณีที่โครงการสอดคล้องมากกว่าหนึ่ง
ประเด็น ให้เพิ่มประเด็นรอง โดยท าขั้นตอนที่  
1 ถึง 8 

9 

การเลือกความสอดคล้อง
กับ  แผนแม่บทฯ และ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  นั้ น 
ร ะ บ บ ฯ  ไ ด้ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
แม่บทฯ ไว ้
ดังนั้น เมื่อได้มีการเลือก
ความสอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ แล้ว ระบบฯ จะ
แสดงเฉพาะยุทธศาสตร์
ช า ติ ด้ า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เท่านั้น 

M1 
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ตัวอย่าง 

M1 
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1 

2 

1. คลิก  
“แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

2. คลิก เลือกความสอดคล้องโดยตรง 

      ส าหรับการเลือกความสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทฯ 
ไว้แล้ว ซึ่งมีวิธีการเลือกดังนี้ 

การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ M1 
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3 

3. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบทุก
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

4. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของประเด็น
ยุทธศาสตร์  โดยระบบจะแสดงเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติและประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีท่านเลือกเท่านั้น 

4 5 5. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับเป้ายุทธศาสตร์ชาติแล้วคลิก “ถัดไป”  
ท้ังนี้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น เมื่อท่านเลือก
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

• ประเด็นแผนแม่บท ฯ 
• แผนย่อย 
• เป้าหมายแผนย่อย 
• แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
• เป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ประเด็น 

การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ M1 
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6 

6. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการของท่าน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีท่านเลือก
อย่างไร  และมีส่ วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ M1 
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7 

8 10 

9 

7. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายแผนย่อยท่ี
ท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

8. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

9. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
แม่บท ฯ ประเด็นท่ีท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร 

10. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ M1 
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นอกจากแผนท้ัง 3 ระดับแล้ว ท่านสามารถเลือกความ
สอดคล้องกับส่วนอื่น ๆ ได้ (ไม่บังคับ) ได้แก่ ความสอดคล้องกับ
นโยบายหลักของรัฐบาล, นโยบายเร่งด่วน, กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

การเลือกความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล M1 



nscr.nesdc.go.th 43 พฤศจิกายน 2562 

1. เลือกว่าข้อมูลที่น าเข้าในระบบฯ 
มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ 
“การด าเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/
การด าเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน 

3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ
ใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้ามี) 

4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การ
ด าเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. เลือกวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง/
จัดจ้าง หากด าเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือก
ทั้งสองตัวเลิก  

6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 ข้อมูลทั่วไป 
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1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี 

1 

2 

M2 
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1 1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามท่ีปรากฏ 

2. ระบุพื้นท่ีด าเนินโครงการ (ในกรณีท่ีเป็นโครงการเชิงพื้นท่ี) 
โดยการค้นหาพื้นท่ีในช่อง “ค้นหา” 

2 3 

3. กรอกข้อมูลในกรณีท่ีด าเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นท่ี หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ 

M3 รายละเอียดโครงการ 
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2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม
จะสอดคล้องกับ ระยะเวลาเริ่มต้น 
– สิ้นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3) 

1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิก
เครื่องหมาย “+” ถ้าหากมีกิจกรรม
ย่อย ก็สามารถคลิกเครื่องหมาย 
“+” ภายใต้กิจกรรมหลักเพิ่มเติมได้ 

4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อก าหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ) 

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม 

1 
2 

3 4 

M4 กิจกรรมภายใต้โครงการ 
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1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอ่ืนและ
ระบุชื่อหน่วยงานนั้น 

4.กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตามวงเงินโครงการ 

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส 

M5 แผนการใช้งบประมาณ 
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ความก้าวหน้าของโครงการ การด าเนินการท่ีตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายของแผน 

ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ 
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม

แผนงาน  
• การเบิกจ่ายงบประมาณ 

• ยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผนแม่บทฯ 
• แผนระดับ 2 อื่นๆ (หากมี) 
• แผนระดับ 3 (หากมี) 

• ผลการด าเนินงาน 
• ปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน  
• ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ 
ให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส 

M6 การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 
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1. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของ
โครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3) 

2. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3) 

3. กรอกความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงที่ท่าน
ระบุไว้ใน (M3) 

4. กรอกความก้าวหน้าของกิจกรรมในไตรมาสที่ผ่านมา 

6. ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

5. กรอกจ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

M6 
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1. คลิก เพ่ือกรอกข้อมูลความก้าวหน้าของ
โครงการ/การด าเนินงาน ต่อเป้าหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  และแผนแม่ บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งที่สอดคล้องโดยตรงและโดย
รอง 

2 .  ก ร อก ข้ อมู ล ค ว า มก้ า วหน้ า ขอ ง
โครงการ/การด าเนินงาน ต่อแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1 

2 

M6 
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1. กรอกข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ/การด าเนินงาน 

2. กรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโครงการ/การด าเนินงาน 
เช่น เกิดปัญหาอุทกภัย จึงไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนในไตรมาส... ได ้

3. ใส่รายละเอียดข้อเสนอแนะของโครงการ 

4. กดเพ่ือบันทึกร่างโครงการในระบบ eMENSCR 

1 

2 

3 

4 

M6 
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M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล 



nscr.nesdc.go.th 53 พฤศจิกายน 2562 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจากรอง

ปลัดกระทรวง) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

รองปลัดกระทรวง 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณทีี่มีการมอบหมายภายในกระทรวง 

eMENSCR 

 ส านักแผนเป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดนิเอกสาร ว่าเอกสารจากกรมใด ให้ส่งไปที่รองปลัดฯ ท่านใด และสามารถเห็นเอกสารไดใ้นทกุขั้นของ workflow 

Accountability 

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล (หน่วยงานส่วนกลาง) 
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หัวหน้าส่วนราชการ 
ในจังหวัด 

หัวหน้า 
ส านักงานจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจากรองปลัดกระทรวง) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

รองปลัดกระทรวง 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณทีี่มีการมอบหมายภายในกระทรวง 

สศช. 
(รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) 

eMENSCR 

ส่งข้อมูล 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั้นเช่นกัน 
-  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าให้ส่งไปที่เส้นทางจังหวดั/กลุ่มจังหวดั หรือเส้นทางกระทรวงที่สังกัด 
-  ในกรณีที่ส่วนราชการในจังหวัด สังกัดส านักปลัดกระทรวงฯ จะส่งข้อมูลไปยังรองปลัดกระทรวง (ไม่ต้องผ่านอธิบดี) 

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือกเส้นทาง
เอกสาร) 

Accountability 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ผอ. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (OSM) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ) 

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

M7 ล าดับการอนุมัตขิ้อมูล (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
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-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั้นเช่นกัน 
- หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสารว่าให้ส่งไปที่เส้นทางจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือเส้นทางกระทรวงที่สังกัด 

อ าเภอ ส่งข้อมูล 

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือกเส้นทาง
เอกสาร) 

Accountability 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ปลัดจังหวัด 
(ที่ท าการปกครองจังหวัด) 

รองปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัด 

ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

อธิบดี 
กรมการปกครอง 

ผอ. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด (OSM) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ในฐานะกลุ่มจังหวัด) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

eMENSCR 

M7 ล าดับการอนุมัตขิ้อมูล (อ าเภอ) 
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ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ผู้ว่าการ eMENSCR 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) 
ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมลูที่ได้รับการอนุมตัิแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดบัขัน้เช่นกัน 
-  กองนโยบายและแผน เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดนิเอกสาร ว่าเอกสารจากกองใด ให้ส่งไปที่ผู้ช่วยว่าการ รองผู้ว่าการท่านใด 
-  กระทรวงที่ก ากับดูแล สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

รองผู้ว่าการ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณีที่มีการ 
มอบหมายภายในรัฐวิสาหกจิ 

eMENSCR 

กระทรวงที่ก ากับดแูล 
(อ่านและแสดงความคิดเหน็)  

Accountability 

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล (รัฐวิสาหกิจ) 
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ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้รับผิดชอบการกรอกขอ้มูล) 

รองผู้อ านวยการ 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพ่ือจัดท ารายงาน) 
ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ผู้อ านวยการ 
(อนุมัติข้อมูลจากรองผู้อ านวยการ) 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมลูที่ได้รับการอนุมตัิแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดบัขัน้เช่นกัน 
-  กองนโยบายและแผน เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดนิเอกสาร ว่าเอกสารจากกองใด ให้ส่งไปที่รองผู้อ านวยการท่านใด 
-  กระทรวงที่ก ากับดูแล สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

eMENSCR 

กระทรวงที่ก ากับดแูล 
(อ่านและแสดงความคิดเหน็)  

Accountability 

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล (องค์การมหาชน/หน่วยงานในก ากับ) 
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การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ eMENSCR จะต้องผ่านการอนุมัติข้อมูล
ตามล าดับขั้น (M7) ดังนั้น เม่ือหน่วยงานระดับกองได้กรอกข้อมูล
โครงการอย่างสมบูรณ์แล้ว จะต้องกดส่งโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 
โดยด าเนินการดังนี้ 

การส่งข้อมูลโครงการ/ผลการด าเนินการ เพื่อขอรับการอนุมัติ 

1 

2 
กดปุ่ม “ส่งโครงการ” 

กดที่ เครื่องหมาย        หลัง
โครงการที่จะด าเนินการ 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

งานวิจัย 
องค์ความรู้ 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 

และภาคีพัฒนา 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

(สกสว.) 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

e - Plan 
(สถ.) 

งบประมาณ 
ระบบ 

(สงป.) 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ 
การด าเนินงาน 

(X) 
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

ของแผนแม่บทฯ (Y) 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 
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โครงการ หน่วยงาน หน่วยงาน ตัวชี้วัด 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ประชาชน/
สาธารณะ 

หัวหน้าส่วน 
ราชการ 

รายงาน 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

สศช. 
• พื้นที่ 
• ภาพรวม 

ส่วนรายงานผลออนไลน์ 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง 

รายงาน 
รายงาน 

eMENSCR 
Dashboard 

Data exchange 

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

TPMAP GFMIS e-Budgeting ELAAS PADME 
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E-Gov Database other Databases Etc. 

eMENSCR 
Dashboard 

• สงป. 
• สลน. 
• สลค. 
• กพร. 
• กพ. 
• ฯลฯ 

Performance management 

ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล 

X Y 

Z 

e – Plan 
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แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้มี
ความสอดคล้องตามแนวทางการพฒันาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย  

 

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ตัวอย่าง ตารางมอบหมายหน่วยงานแผนแม่บทฯ (5) ประเด็นการท่องเที่ยว 
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รูปแบบการแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนแม่บท 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
ดีกว่าค่าเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 
95% ของค่าเป้าหมาย 
[(43/45)x100] = 95 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 
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การจัดท าโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

Z ข้อมูลระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Y2 Y1 

ปรับ เพิ่ม 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ซ้ าซ้อน 

X 

GAP 
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เป้าหมายแผน
ย่อย 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี 
ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า

โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้ตอบ
โจทย์ 

เป้าหมายแผน
ย่อย 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี 
ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า

โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้ตอบ
โจทย์ 

กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด 
ค่าตัวเลขท่ีมีการปรับ เพิ่ม/ลด  
จากข้อมูลฐาน เช่น อันดับ ค่า
สัดส่วน 
- หน่วยงานจ า เป็นต้องทราบ

ข้อมูลฐาน เพื่อค านวณค่าส่วน
ต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับข้อมูล
ฐาน เพื่อหาค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุ 

ข้อมูลฐาน 
B 

ค่าเป้าหมาย 
 T B-T 

(กรณีค่าเป้าหมายลดลงต่ ากว่าปีฐาน) 
 

T-B 
(กรณีค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นสูงกว่าปีฐาน) 

 

หลักการพิจารณาการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ/ส่วนราชการให้ตอบค่าเป้าหมายของ 
ประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) และ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (Y1) 

เป้าหมาย 
ข้อมูลฐาน 

(B) 

ค่าเป้าหมาย (T) ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้

ตอบโจทย์ ปี 2561-2565 

ประชาชนอยู่ดี กินดี และ

มีความสุขดีข้ึน 
ปี 2560  

อยู่อันดับท่ี 32 
1 ใน 30 ของโลก ข้ันต่ า 2 อันดับ 

เป้าหมาย 
ข้อมูลฐาน 

(B) 

ค่าเป้าหมาย (T) ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานเพ่ือให้

ตอบโจทย์ ปี 2561-2565 

คนไทยมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

ปี 2558  
เฉลี่ย 415 คะแนน 

เฉลี่ย 470 คะแนน 55 คะแนน 

กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด 
การ เพิ่มขึ้น/ลงลงที่มีค่าเฉลี่ย
คงที่ เช่น การเพิ่มขึ้น/ลดลงของค่า
เป้าหมายเฉลี่ยเป็นร้อยละ  
- หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องทราบ

ข้อมูลฐาน 

- T 
(เพิ่มขึ้น-ลดลง T หน่วย) 

T 

ตัวอย่าง 

เป้าหมาย 
ข้อมูลฐาน 

(B) 

ค่าเป้าหมาย (T) ค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานต้อง
จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน

เพ่ือให้ตอบโจทย์ ปี 2561-2565 

การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

เพิ่มข้ึน 

ปี 2561  
ร้อยละ 4.1 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 

ตัวอย่าง 

: กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด ค่าตัวเลขท่ีมีการปรับ เพิ่ม/ลด จากข้อมูลฐาน 

: กรณีค่าเป้าหมายเป็นการก าหนด การเพิ่มขึ น/ลงลงที่มีค่าเฉลี่ยคงที่  

< 

> 
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แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวชี้วัด Y1 

ตัวชี้วัด Y2 

ตัวชี้วัด Z 

กลุ่มตัวชี้วัด Z 

Z 

Y2 

X 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ  
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น 

Y1 หมายถึง แผนย่อย 
X หมายถึง โครงการ 

กิจกรรม 1  
กิจกรรม 2  
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์  

ค่าเป้าหมาย  
(ถ้ามี) 

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร่ 
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 
Y1 
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เป้าหมาย (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...” 

ตัวชี้วัด: 
อัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ฯ 

ตัวชี้วัด: 
ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ  

ตัวชี้วัด:  
ขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน.. 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์:  
แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

เป้าหมาย: ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ผลลัพธ์: เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  

ค่าเป้าหมาย:  
รายได้ชุมชนขยายตัว xx 

แผนแม่บท ประเด็น 
การท่องเที่ยว 

แผนย่อย 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมาย: 
ปี 61-65  

ขยายตัวร้อยละ 10  

ค่าเป้าหมาย: 
ปี 61-65 
80:20 

ตัวอย่าง ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาต ิ

Y2 

Y1 

Z 

X โครงการเช่ือมโยง 
การท่องเที่ยว 
ตลาดชุมชน 

กิจกรรม 1 พัฒนาผู้ค้า  
กิจกรรม 2 ส่งเสริมการตลาด 
กิจกรรม 3 จัดโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว 
กิจกรรม 4 ประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการพัฒนา: เป้าหมาย:  
รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ฯ เพิ่มข้ึน 

เป้าหมาย:  
รายได้จากการท่องเท่ียว 
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัด: 
อัตราส่วนรายได้จาก
การท่องเที่ยวของเมือง
หลักและเมืองรอง 
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ตัวอย่างโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 

Ends 
(Z) 

Ways 
(Y)  

Means 
(X) 

แผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ของ
หน่วยงาน

ของรัฐ 

X1 
*โครงการยกระดับ
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว  
(219 ล้านบาท) 

X2 
*โครงการพัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่าง
ครบวงจร  
(166 ล้านบาท) 

X3 
*โครงการยกระดับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ไทยสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพระดับ
โลก (1,500 ล้านบาท) 

  *หมายเหตุ โครงการดังกล่าวปรากฏในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 รายจ่ายประจ าปี 2563 

ผลลัพธ์ 
ขั้นสุดท้าย 

ผลลัพธ์ 

ผล 
ผลิต 

เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต

อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 
1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
 และการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ประเด็น 
4.3 สร้างความหลากหลายด้าน

การท่องเท่ียว 

แผนแม่บทประเด็น (5) การท่องเที่ยว 
 แผนย่อย   การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย     นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดานความปลอดภัย 

ของนักท่องเที่ยว อันดับ 70 ในช่วงปี 2561-2565 
(ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่ 111)  

X4 
โครงการคืนระบบ
นิเวศชายฝั่งให้กับ
ชายฝั่งทะเลและเกาะ
ของประเทศไทย 

X5 
โครงการแก้ไขและฟื้นฟู
ชายหาดท่องเที่ยวที่ประสบ
ปัญหาการกัดเสาะและสญูเสยี
ระบบนิเวศน์ชายฝ่ังอย่างเป็น
ระบบ 

Xn  
.......... 

70 65 60 55 

z n 

2561-2565 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 

และภาคีพัฒนา 

หน่วยงานของรัฐ 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ 
การด าเนินงาน 

(X) 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

งานวิจัย 
องค์ความรู้ 

(สกสว.) 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

e - Plan 
(สถ.) 

งบประมาณ 
ระบบ 

(สงป.) 

ข้อมูลอื่นๆ 



ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (ตามระเบียบติดตามฯ) ระหว่าง ระบบ eMENSCR กับ ระบบ e-Plan 

eMENSCR 

e-Plan 

ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

กับแผน 3 ระดับ 

รายละเอียด 

โครงการ 

การด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ผลการ 
ด าเนินงาน 

M1 

การอนุมัติข้อมูล* 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

บันทึก 
แผนงานด้าน 

บันทึก 
กิจกรรม 

อนุมัติแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายงาน 
การด าเนิน
โครงการ 

ติดตาม 
การด าเนิน
โครงการ 

ระบบ e-Plan พัฒนารูปแบบการ
เชื่อมโยง แผนงาน,โครงการ เข้า
กับแผน 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบ eMENSCR 

อปท. รายงานผลการด าเนินโครงการ
ผ่ า น ร ะ บ บ  e-Plan แ ล ะ ร ะ บ บ  
e-Plan จะส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่
ระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส 

*หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการที่บันทึกในระบบ e-Plan เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาฯ ตาม พ.ร.บ.การกระจายอ านาจ และ พ.ร.บ.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว 

ระบบ e-Plan พัฒนาส่วนการน าเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ในส่วนของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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แหล่งรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของประเทศ 
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แผนแม่บทฯ  
   ประเด็น การเกษตร 

แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

Y1 
แนวทางการพัฒนา : 
ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์
การเกษตร... 

Z 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 
งานวิจัย 

องค์ความรู้ 
งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย 

           งานวิจัย สกสว.  
การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย 

*ตัวอย่าง 

Y2 

เป้าหมายแผนย่อย : 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย: ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

แผนระดับท่ี 2 

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัย กับ ระบบ eMENSCR 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนฯ 

ระบุความเชื่อมโยงกับแผนฯ 
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บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องใน eMENSCR 
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• แผนระดับที่ 3 
• ความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการ 
• รายงานประจ าป ี



 
 

ความรู ้
คุณธรรม 
ความเพียร 
พอประมาณ 

หลักเหตุและผล 
ภูมิคุ้มกัน 
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เว็บไซต์ : http://nscr.nesdb.go.th 
E-mail :  emenscr@nesdb.go.th 
   nscr@nesdb.go.th  

@nscr 


