
การรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร SUAN DUSIT THE OPEN มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

Governing 

the future 

นายเอกพงษ ์ ศริิพันธ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 
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1. Online Survey : การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
3. แนวทางการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   
ของกระทรวงมหาดไทย 
 
 

Agenda 



Online Survey  

Scan QR Code 
ให้ความคิดเห็นลงใน Online Survey 

(10 นาที) 

3 
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1. Online Survey : การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
3. แนวทางการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

Agenda 



5 5 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 6 6 6 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 6 
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ม.275 ต้องจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่ พ.ร.บ.ฯ 
ประกาศใช้ (กรกฎาคม 2561) 

ม.275 ให้ ครม. จัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 
62 วรรคสอง ภายวัน 120 วันนับแต่วัน
ประกาศใช้ รธน.  

ม.259 ก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่
ละด้านภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้ 
รธน. (6 ด้าน และด้านอื่นๆ) 

มติ ครม. 13 มีนาคม 2561 ให้ทุก     
ส่วนราชการจัดท าแผนงาน/โครงการ    
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ภายใน    
3 เดือน (มิถุนายน 2561) 

(6 เมษายน 2560) 

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
ประเทศ พ.ศ. 2560 (11 ด้าน) 31 กรกฎาคม 2560  

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560      
(6 ด้าน) 31 กรกฎาคม 2560 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
   

7 7 7 7 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 7 



ระดับของแผน 

มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560 
ระดับของแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 
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9 9 9 9 9 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 9 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
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กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 10 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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การเมือง บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังคม พลังงาน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

12 12 12 12 12 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 12 

แผนการปฏิรูปประเทศ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

13 13 13 13 13 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 13 



1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ 3) ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค              
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
9) สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12) การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 

1) แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 2) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของ เศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 5) พัฒนา
นวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ข้าราชการประจ า 9) แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุข  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10) พัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 11) สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด าเนินเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และ 12) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

นโยบายหลัก 12 ข้อ 

นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ 

14 

นโยบายรัฐบาล 

14 14 14 14 14 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 14 



ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 15 



ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 16 



 

กรอบระยะเวลาการเพิม่โครงการและรายงานผลการด าเนนิการของระบบ eMENSCR 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 17 



รูปแบบการแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 18 



19 

1. Online Survey : การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
3. แนวทางการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   
ของกระทรวงมหาดไทย 
 
 

Agenda 



งบประมาณ 

แผนระดบั 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กรอบการท างานของกระทรวงมหาดไทย 

20 



การด าเนินการขับเคลื่อน ป.ย.ป.มท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

21 



ขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรอง เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย โดยกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) จัดการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Kick Off) เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรอง 
และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร ผู้น า ป.ย.ป.มท. เป็น
ประธาน 

22 



ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 

Kick off 

7 

หารือ
หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง 

M7 

กลั่นกรอง 
Q4/62 
(Cluster & 
ป.ย.ป.มท.) 

M7 

กลั่นกรอง 
Q1/63 
Cluster / 
สบจ.สป./ 
ป.ย.ป.มท.) 

eMENSCR  Training 

1) ป.ย.ป.มท. : กรม/ สป. 
/ รัฐวิสาหกิจ 
2.) สบจ.สป. : จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

สั่งการ 

2) บันทึกข้อมูลโครงการ ปี 63 ( M1-M5) กรม / สป./ รัฐวิสาหกิจ / จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

1) รายงาน Q4/62 (M6) 
กรม / สป./ รัฐวิสาหกิจ  

3) บันทึกแผนปฏิบัติของส่วนราชการปี 63 -65 และ รายปี 63 
สนผ.สป. /กองแผนงานของกรม รัฐวิสาหกิจ / 

 หน.สนจ./ ผอ.OSM 

ป.
ย.

ป.
มท

. 
หน

่วย
งา

น 
แผนการด าเนินงาน ป.ย.ป.มท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 

ประชุม 

- ก ากับติดตาม 
- ทบทวนแผนงาน/
โครงการ กรณีการ
ทบทวนแผนปฏิรูป
ประเทศ 

ประชุม 

- ก ากับติดตาม 

23 

4) รายงาน Q1/63 (M6) 
กรม / สป./ รัฐวิสาหกิจ/ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  



1. แผนระดับ 3 
  (1) ระดับกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 มอบหมายให้ส านักนโยบายและแผน สป. ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการรายปี
ของส่วนราชการตามแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด และน าแผนที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในเดือน
ธันวาคม 2562 
 (2) ระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 มอบหมายให้กรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการรายปีของกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก าหนด และน าแผนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในเดือนธันวาคม 2562 

แนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

24 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 24 



2. จัดท าแผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญ (Flagship Project) 
        มอบหมายให้กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. เตรียมการจัดท าแผนงาน/โครงการที่มี
ความส าคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรอง เพื่อใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. รายงานผลการด าเนินงานเข้าสู่ระบบ eMENSCR  
         1) มอบหมายให้กรม และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. รายงานโครงการที่ด าเนินงาน ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เข้าสู่ระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 
         2) มอบหมายให้กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดน าเข้าโครงการ ที่จะ
ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วน Module 1 ถึง 5 ภายในเดือนธันวาคม 2562 และ รายงาน
ผลการด าเนินงาน Module 6 เป็นรายไตรมาสต่อไป  
 

25 

แนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 25 



1. แผนระดับ 3 
  (1) ระดับกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 มอบหมายให้ส านักนโยบายและแผน สป. ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการรายปี
ของส่วนราชการตามแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด และน าแผนที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในเดือน
ธันวาคม 2562 
 (2) ระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 มอบหมายให้กรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการรายปีของกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก าหนด และน าแผนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในเดือนธันวาคม 2562 

แนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

26 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 26 



การด าเนินการของหน่วยงานส่วนกลาง (กรม/ สป.มท.) 

27 



รัฐบาล (Agenda) 

กระทรวงมหาดไทย (Function/Agenda) 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐวิสาหกิจ 

โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย  (ส่วนกลาง) 

ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

ด้านกิจการความมั่นคงภายใน ด้านบริหาร 
ด้านสาธารณภัย 
และพัฒนาเมือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงาน 
รัฐมนตรี 

กรมการปกครอง 

กรมท่ีดิน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

28 



nscr.nesdc.go.th 29 สิงหาคม 2562 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจากรอง

ปลัดกระทรวง) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

รองปลัดกระทรวง 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ
ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง 

eMENSCR 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล M7 

หน่วยงานส่วนกลาง 

 ส านักแผนเป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าเอกสารจากกรมใด ให้ส่งไปที่รองปลัดฯ ท่านใด และสามารถเห็นเอกสารได้ในทุกขั้นของ workflow 

Accountability 



nscr.nesdc.go.th 30 สิงหาคม 2562 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ผู้ว่าการ eMENSCR 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) 
ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

ล าดับการอนุมัติข้อมูล 

-  หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัตแิล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขัน้เช่นกัน 
-  กองนโยบายและแผน เป็นผู้ก าหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าเอกสารจากกองใด ให้ส่งไปท่ีผู้ช่วยว่าการ รองผู้ว่าการท่านใด 
-  กระทรวงที่ก ากับดูแล สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject  

M7 

รองผู้ว่าการ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณีท่ีมีการ 
มอบหมายภายในรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจ 

eMENSCR 

กระทรวงที่ก ากับดูแล 
(อ่านและแสดงความคิดเห็น)  

Accountability 



โครงสร้างการรายงานผลการด าเนนิการตามล าดับการอนุมัติข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 

รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไปหลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

รายงานทุกวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไปหลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

พิจารณาทุกวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไปหลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

ส่งข้อมูลทุกวันที่ 30 ของเดือน
ถัดไปหลังส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

31 

ฝ่ายเลขานุการกลุ่มภารกิจ 

ป.ย.ป.มท. 

ทีม ป.ย.ป. กรม/ทีมสนับสนุน ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

ผู้ท่ี ผอ.กอง มอบหมาย 

ทีมสนับสนุน 



ระดับการอนุมัติข้อมูล ผู้กลั่นกรอง ทีมสนับสนุน ระยะเวลา 
1. ระดับ ผอ.กอง/ส านัก ผอ.กอง/ส านัก

มอบหมาย 

กอง/ส านัก วันที่ 5 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 

2. ระดับอธิบดี อธิบด ี

มอบหมาย 

กรม วันที่ 10 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 

3. ระดับรอง ปมท. ที่ก ากับดูแล 

1) รอง ปมท. (ด้านกิจการความมั่นคงภายใน) 

2) รอง ปมท. (ด้านบริหาร) 

3) รอง ปมท. (ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) 

4) รอง ปมท. (ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

สนผ.สผ. 

กมน.สนผ.สป. 

กตป.สนผ.สป. 

กสม.สนผ.สป. 

กพถ.สนผ.สป. 

  

ปค. ทด. 

กผร.สนผ.สป. + กพร.สป. 

ปภ. ยผ. 

พช. สถ. 

วันที่ 15 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 

  

4. ระดับ ปมท. ป.ย.ป.มท. กผร.สนผ.สป. 

กตป.สนผ.สป. 

วันที่ 20 – 30 นับถัดจากวันสิ้นสุด

แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

กระบวนการ กรอบระยะเวลา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมติข้อมูลในระบบ eMENSCR 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 32 



คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย 

รอง ปมท.  
(ด้านกิจการความมั่นคงภายใน) 

รอง ปมท.  
(ด้านบริหาร) 

รอง ปมท.  
(ด้านสาธารณภัย 
และพัฒนาเมือง) 

รอง ปมท.  
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น) 

กลุ่มภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
6 ด้าน 

แผนการ 
ปฏิรูปประเทศ 

11 ด้าน 

1. ด้านการเมือง 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

1. ด้านความมั่นคง 
(งานด้านการสร้างความสามัคคีปรองดอง) 

2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
9.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.2 ด้านอื่นๆ (ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ฝ่ายเลขานุการ กมน.สนผ.สป. กตป.สนผ.สป. 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.1.ด้านอื่นๆ (ด้านพลังงาน) 

5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กสม.สนผ.สป.  

5. ด้านการศึกษา 
6. ด้านเศรษฐกิจ 
8. ด้านสาธารณสุข 
10. ด้านสังคม 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

กพถ.สนผ.สป. 

กลุ่ม ป.ย.ป. มท. 

แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของ มท. 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
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การด าเนินการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

34 
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 แผนพัฒนาภาค   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

ก.บ.ก. 

  ก.น.จ. 

ก.บ.จ. 

  ก.บ.ภ. 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  แผนระดับรอง 
  นโยบายของรัฐบาล  
  ทิศทางการพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน 
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

การเชื่อมโยงแผนพัฒนาจากบนลงล่าง (Top-down Approach) 
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การจดัการทีด่ ี
Governance 

Model 

 ยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกัในการพฒันาแบบบรูณาการ 

 การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั Competitiveness  

 การสรา้งโอกาสและอาชพี 

 Position การพฒันาพืน้ทีท่ ีช่ดัเจนสอดคลอ้งกับศักยภาพและ
ความตอ้งการของประชาชน 

การพฒันา 
Development 

Model 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550   
และ พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551  

 การจดัการความสมัพนัธแ์นวดิง่ ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 
สว่นทอ้งถิน่  

o ลดความซ ้าซอ้นของการใชง้บประมาณแผ่นดิน หรือระดม
ทรัพยากรเขา้มาใชร้ว่มกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 การจดัการความสมัพนัธแ์นวนอน ระหวา่งภาครัฐและภาคสว่นอืน่ใน
สงัคม (ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม) 

 การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

 ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในทศิทางการพฒันา 

เจตนารมณ์ 

ยดึพืน้ที ่
Area-based 

Approach  

ความรว่มมอื 
Collaboration/  

Joined-Up Government 

36 



37 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบริหารงานเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 

• มีเจตนารมณ์ในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนระดับชาติกับแผนในระดับพื้นที่  
• ก าหนดให้มีการจัดตั้งภาค และจัดท าแผนพัฒนาภาคขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงแผน

ระดับชาติ และนโยบายรัฐบาล  
• ปรับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้

เท่ากัน คือ 5 ปี  
• มีองค์กรในการบริหารใหม่ เรียกว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เพื่อท าหน้าที่ในการ

ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดท า รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณ
จังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาค 

37 37 37 37 37 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 37 



  
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันประเทศ และ  

เมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 

 
พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ 

ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
 

ฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

 
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 

38 



กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค 

ระดับชาติ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

ระดับกลุ่มจังหวัด 

ระดับจังหวัด 

ระดับอ าเภอ 

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ก.บ.ก. 

ก.บ.จ. 

คกก.พัฒนาท้องถิ่น 

ก.บ.อ. 

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายก อบจ. 

นายอ าเภอ 

รองนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(อบจ.) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(เทศบาล/อบต.) 

ก.ม. 

คกก.พัฒนาท้องถิ่น 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

นายกเทศมนตรี/อบต. 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 39 
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41 ที่มา : ก.บ.ภ.-ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 



42 ที่มา : ก.บ.ภ.-ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 



43 ที่มา : ก.บ.ภ.-ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 



4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ) 

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)  

16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) 

17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)  

10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี บึงกาฬ) 

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) 

12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)  

14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี)  2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี สงขลา) 

9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)  

6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)  

15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 

18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
(ก าแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร อุทัยธานี) 

13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)  

ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3  

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 8 

9 

10 

12 

11 

13 14 

15 

16 

17 

18 

 
 หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 44 



45 ที่มา : ก.บ.ภ.-ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 



1) กระทรวงมหาดไทย โดยกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) จัดการประชุมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 46 



2) กระทรวงมหาดไทย โดย ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
การอบรมดังกล่าว โดยมีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับหัวหน้าส านักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ทราบด้วยแล้ว  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.ย. 2562 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 47 



ล าดับการอนุมัติข้อมูลหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 48 



1. บันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
Module 1 - 5และบันทึกเป็นร่างโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยใช้ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ และวงเงินงบประมาณตามที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หรือใช้วงเงินงบประมาณจากการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกรณีที่ใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ปรับปรุงข้อมูลแผนงาน/โครงการที่
บันทึกเป็นร่างโครงการให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์  

49 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 49 

แนวทางการด าเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



2. รายงานผลการด าเนินการของไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ       
โดยรายงานความก้าวหน้าและอนุมัติข้อมูลในระบบตามล าดับชั้นตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก าหนด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติข้อมูลในระบบ ภายใน
วันที่ 10 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ พร้อมทั้งส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ em.pad7821@gmail.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2222 7821 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

50 
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3. ให้ส านักงานจังหวัด/ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดน าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของ
กฎหมายแล้ว เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการด าเนินการดังกล่าวได้  
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ถอดบทเรียนการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย โดยกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) จัดการประชุมเพื่อถอด
บทเรียนการรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) จากการรายงานผลการด าเนินงานครั้งแรก รอบไตรมาส 4/2562 
(Knowledge Management) 
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ถอดบทเรียนการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 
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Top 3 ปัญหาที่พบ 
• M1 
• M6 
• GFMIS 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 53 



1. การบันทึกโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บันทึกโครงการตามร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 (M1-M5) โดยด าเนินการรายในไตรมาส 1/2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

2. ความเชื่อมโยงของโครงการ (M1)  
    โครงการที่บันทึกให้เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย  
    1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
    2) แผนการปฏิรูปประเทศ (**ยึดตามประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องไว้ตามเดิม ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการทบทวน
แผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2562**) โดยไม่ต้องแยกออกมาเป็นโครงการต่างหาก อาจก าหนดเป็นกิจกรรมในโครงการใหญ่ 
    3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    4) นโยบายและแผนความม่ันคงแห่งชาติ (**อยู่ระหว่างด าเนินการ**) 

3. กรณีโครงการที่ด าเนินการในระดับจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผอ.กอง/ส านัก เป็นผู้ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลเอง โดยไม่ต้องส่งให้จังหวัดเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

หลักการส าคัญในการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
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4. ให้บันทึกรหัส GFMIS  และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส  

5. ผลการด าเนินงาน (M6) ให้ระบุผลการด าเนินงาน (ผลผลิต (Output)/ ผลลัพธ์ (Outcome)) ที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของโครงการ และแผนระดับรองที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรระบุผลการด าเนินงานให้ชัดเจน โดยอาจก าหนดในเชิง
ปริมาณ (จ านวนนับ/ ร้อยละ) หรือหากก าหนดในเชิงคุณภาพ ขอให้พรรณนาคุณลักษณะของผลการด าเนินงานให้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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