
แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

การประชุมชี้แจง



ประเด็นการน าเสนอ

ความก้าวหน้าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 
และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ



ประกาศใช้แผนปฏิรูป
ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา

ครม. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ประสานงานคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน พิจารณา

จัดล าดับกิจกรรมท่ีส าคัญเร่งด่วน เพ่ือน ามา
ขับเคลื่อน

ครม. เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานรัฐที่มี
อยู่ เดิมก่อน หากยังมีความจ าเป็นในการจัดตั้ ง
หน่วยงานใหม่เพิ่ม มอบหมายให้ ก.พ.ร. พิจารณา
ความจ าเป็น

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังท่ี 2/2561 มีข้อสั่งการนายกฯ
1. ครม. ได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ และส่งกลับมายัง สศช. ภายใน 3 เดือน 

2. การปฏิรูปในทุกด้านต้องให้ความส าคัญกับการบริหารและกลไกการติดตามที่มีประสิทธิภาพ 
จัดล าดับความส าคัญโดยเน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง 
และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และมีผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงตามห้วง
ระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ

กรอบระยะเวลาการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

13ม.ีค. 61

ครม. เห็นชอบ
ร่างแผนการปฏิรูป 11 ด้าน 

6 เม.ย. 61 10 เม.ย. 61

20 เม.ย. 611 พ.ค. 61



ยุทธศาสตร์ชาติ1

2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน ...

แผนความมั่นคง

3 “แผนปฏิบัติการด้าน ........... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” แผนอื่น ๆ “แผนแม่บทด้าน........” “แผนพัฒนา........”

ระดับของแผน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เร่ืองแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีมติให้
จ าแนกแผนออกเปน็ 3 ระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้

เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ
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หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ครม.มีมติก าหนดการตั้งช่ือแผนระดบัท่ี 3 ว่าแผนปฏิบัติการด้านระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายกอ่นที่จะ
มีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติครม. เป็นต้น 

แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี



“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุก
มิติ

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”



1. ด้านการเมือง
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง พรรคการเมือง
ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได ้นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

2. ด้านการ
บริหารราชการ

องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชือ่มโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลกั จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้
มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติ

3. ด้านกฎหมาย 
ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนติิธรรมเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

4. ด้านยุติธรรม 
ให้ทุกข้ันตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ

5. ด้านเศรษฐกิจ 
มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสงูขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

6. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟแูละยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้ง
ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

7. ด้าน
สาธารณสุข 

ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรบัผิดชอบให้แต่ละพ้ืนท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ี
ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น

8. ด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนฯ

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าท่ีของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้
ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

9. ด้านสังคม 
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเขม้แขง็สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง

10. ด้าน
พลังงาน 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้าน
พลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน

11. ด้านป้องกัน
การทุจริตฯ

มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

๒

แผนการปฏิรูปประเทศ



ประกาศใช้แผนการ
ปฏิรูปประเทศใน
ราชกิจจานุเบกษา

6 เม.ย. 61 มิถุนายน 61

ส่วนราชการจัดท า
แผนงาน/โครงการ

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
จัดส่งมายังระบบ

ตุลาคม 61

ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส 4/2561

มกราคม 62

ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส 1/2562

13 มี.ค. 61

“ครม. มีมติเห็นชอบแผน
ปฏิรูปประเทศ”

คกก.พิจารณา
ร่างยุทธศาสตร์
ชาติ และเสนอ

ต่อ ครม.

คณะกรรมการจัดท าฯ เตรียมการจัดท าแผนแม่บท

ครม.พิจารณา
ร่างยุทธศาสตร์
ชาติ และเสนอ

ต่อ สนช.

นรม. น าร่างฯ ที่ 
สนช. ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

คณะกรรมการ
จัดท าฯ

จัดท าร่างแผน
แม่บท มายังฝ่าย

เลขาฯ สงป. สศช.  กพร. และ สนช. จัดท า
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 63 และ 

เสนอ ครม. เห็นชอบ

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่าง
แผนแม่บท และเสนอ ครม. 

ครม. เห็นชอบแผน
แม่บท และ

ประกาศใช้ในราช
กิจจาฯ 

ส่วนราชการจัดท าค าของบประมาณ 2563

สศช. จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าต่อ คกก. ครม. 
รัฐสภา และหัวหน้าหน่วยงาน 
ตามมาตรา 23 วรรค 2 พร้อม

ทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ต.ค. - พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 6230 ก.ย. 6118 ก.ค. 618 มิ.ย. 619 พ.ค. 61

การปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ

กรอบด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

กรอบเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
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ประเด็นการน าเสนอ

ความก้าวหน้าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 
และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ



ส านักงานเลขานุการ
(สศช.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ / คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงเจ้าสังกัดคณะท างานพิเศษฯส่วนราชการในสังกัด

ระบบ eMENSCR

คณะรัฐมนตรี รัฐสภา

ประชาชน / 
สาธารณะคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
(สศช. ฝ่ายเลขานุการ)

2
1

4

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
(สศช. ฝ่ายเลขานุการ)

ที่ประชุมร่วมฯ

แผนผังการด าเนินงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างคณะกรรมการต่างๆ และส านักงานเลขาฯ (สศช.)

ป.ย.ป. 

3
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หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)

1. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรค
สาม)

4.

2.
ให้ความร่วมมือสศช. ในฐานะเลขานุการฯ ในการประสานงาน

เกี่ยวกับการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560
(มาตรา 22 วงเล็บ 3)

ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อ
ส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตรา 
24)

3.
ด าเนินการแก้ไขกรณีความปรากฎว่าการด าเนินการใดของหน่วยงาน

ของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท (มาตรา 26)

5.
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การติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560

หน่วยงาน ระบบ
EMENSCR

สศช.

รายงานให้ทราบภายใน  90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามก าหนด สศช.

ตาม มาตรา 23 วรรค 2
(นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

คณะรัฐมนตรี

หัวหน้าหน่วยงาน

รัฐสภา 

1

2
3

4

การรายงาน รายงานผลการด าเนินการประจ าปี ตามมาตรา 24

รายงานเป็นการเฉพาะเร่ือง

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รัฐสภา
(เพ่ือทราบ)

รายงาน

2

1

กรณีมีเหตุอันควรให้รายงานรัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง 
คณะกรรมการจัดท าฯ รายงานต่อคณะกรรมการฯ และเสนอสภาเป็นการเฉพาะเรื่อง (มาตรา 24 วรรค 3)



การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560

กรณีตรวจสอบจากรายงานประจ าปีแลว้ พบว่าหน่วยงานไม่ด าเนินการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร สามารถส่งเรื่องให้ ปปช. เพื่อพิจารณาด าเนินการกบัหัวหน้าหน้าหน่วยงานของรัฐ

สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พิจารณา ภายใน 1 ปี จากรับเรื่อง 
หากมีมูล สั่งพักราชการ  ให้ออก หรือพ้นจากต าแหน่ง

วุฒิสภา

พิจารณารายงานประจ าป ีเห็นว่า ไม่มีเหตุอัน
สมควร ที่หน่วยงาน
• ไม่แก้ไขปรับปรุง
• ไม่แจ้งผลการด าเนินการ
• ไม่ปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรี

1 

รายงาน

การตรวจสอบ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ของฝ่ายนิติบัญญัติ

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

กรณีที่ความปรากฎว่าการด าเนินการของหนว่ยงานไม่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บท ตามมาตรา 26

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงาน

ด าเนินการตามแจง้

ไม่ด าเนินการ

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม.

ด าเนินการ

ไม่ด าเนินการ

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ป.ป.ช.

2

หน่วยงาน



หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง)

1.
ให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติใน

การวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะ 
(มาตรา 24 วรรคแรก และสอง)

2.

3.
รายงานผลการติดตามการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ส านักงานเลขานุการฯ ก าหนด (มาตรา25 วรรคแรก)

กรณีการด าเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้
ค าปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และด าเนินการตามที่ตก
ลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2))

4.

หมายเหตุ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่วา่จะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็น

องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ
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การติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผล 
ตาม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

หน่วยงาน ระบบ
EMENSCR

สศช.

รายงานให้ทราบภายใน  90  วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามก าหนด สศช.

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

คณะรัฐมนตรี

หัวหน้าหน่วยงาน

รัฐสภา 

1
2
3
4

ตาม มาตรา 24 วรรค  2

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

สศช.

ที่ประชุมร่วม
ให้ความเห็นชอบ

มาตรา 33  ครม. รายงาน
ทุก 3 เดือน 

โดยเสนอไม่ช้ากว่า 10 วัน
ก่อนครบก าหนด 

การรายงาน กรณีปกติรายงานผลการด าเนินการประจ าปี ตามมาตรา 25

กรณีหน่วยงานของรัฐ / รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตามมาตรา 24 วรรค 2 

หารือเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข

เพื่อทราบ

เพื่อทราบ /สั่งการ

กรณีไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ 

คณะรัฐมนตรี

หัวหน้าหน่วยงาน

หรือ รัฐสภา 

2
3
4

รายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
(โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง)

1

ประชาชน5 มาตรา 28 เผยแพร่ให้ประชาชนรบัทราบทางระบบสารสนเทศ

มาตรา 28 วรรค 2
แจ้งการด าเนนิการทีไ่ม่สอดคล้อง

ตาม มาตรา 24 วรรค  2การตรวจสอบกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ และเป็นเรื่องเร่งด่วน (มาตรา 27)

การตรวจสอบกรณีที่พบว่าการด าเนินงานของหน่วยงานไมส่อดคลอ้งกับแผนปฏิรปูประเทศ (มาตรา 26)



ประเด็นการน าเสนอ

ความก้าวหน้าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 
และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ



หลักการของระบบ EMENSCR

เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ

ช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยลดภาระการ
ใหข้้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่างๆ ของหน่วยงาน

เป็นระบบ Paperless System เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามประเมินผล

ระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform: EMENSCR )
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EMENSCR

ส่วนกลาง : ระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ส่วนภูมิภาค : จังหวัดหรือเทียบเท่า 

Key in ข้อมูลโครงการ เช่น โครงการตอบ
ยุทธศาสตร์ใด ปฏิรูปด้านใด 

อนุมัติ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลโครงการท่ีหน่วยงานกรอก

คณะท างานพิเศษ ฯ

แจ้งเตือนคณะท างานฯ เม่ือมี
หน่วยงาน Key in ข้อมูล

ระบบเก็บข้อมูล

ระบบประมวลผล

NECTEC

นายกฯ คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
คกก.จัดท าฯ คกก.ปฏิรูป สมช. กก.สศช.
หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ

ระบบประมวลเนื้อหา
รายงานท่ีสอดคล้องแต่ละ
คณะกรรมการฯ

ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูล เพ่ือ
จัดท ารายงานท่ีเกี่ยวข้อง

ระบบกรองแจ้งเตือน
หน่วยงาน เม่ือมีการ

ตรวจสอบจากประชาชน

เช่ือมโยงฐานข้อมูลส านักงบประมาณ ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง (GFMIS) และอื่นๆ

หน่วยงานภาครัฐ

ประชาชน

ฐานข้อมูลอื่น

สศช.

รายงาน

รายงานที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งข้อมูลการ
ติดตาม

1.

3.

2

5.1

5.2

รายงานความคืบหน้าต่อปชช. ผ่านหน้าเวป

6.

7.

4



ขอความอนุ เคราะห์ให้
หน่วยงานจัดเตรียมข้อมลู
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดในแบบฟอร์ม 
เ พ่ือกรอกเข้าสู่ ระบบฯ 
ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

แบบฟอร์มรายละเอียด
การจัดเตรียมข้อมูล

นร ๑๑๒๐/ว ๒๑๐๒ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

18



ข้อมูลทั่วไป
ความเชื่อมโยง

ระดับแผน 
เป้าหมาย

รายละเอียด
- โครงการ
- การด าเนินงาน

แผนการ
ด าเนินงาน/

กิจกรรม
งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน

M1

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

- แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)
- แผนระดับท่ี 2 (แผนปฏิรูป 

แผนแม่บท แผนมั่นคง etc.)
- แผนระดับท่ี 3 (แผนปฏิบัติการ )
- นโยบายรัฐบาล
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

- วงเงินงบประมาณ 
(วงเงินงบประมาณท้ังหมด 
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

โครงสร้างระบบติดตามประเมินผล

ผู้อนุมัติ



M1

20



M1

21



ปฏิรูปด้าน .....
เป้าหมายรวม

ตัวชี้วัด

ประเด็นปฏิรูป
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมายของกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

2

3

4

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติดา้น..
เป้าหมายรวม

บทน า

ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัด

ประเด็นย่อย

โครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติ โครงสร้างแผนการปฏิรูป

22



M2

*หมายเหตุ เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

23



M3

24



M4

25



M5

26



M6

27

ผลการด าเนินงานของโครงการ ผลการด าเนินงานของโครงการต่อแผนระดับต่างๆ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

..........บุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ........ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

........................เรง่สรรหาบุคลากร...................... 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561

แนวทางการด าเนินการที่วางไว้ ผลการด าเนินงาน

จัดตั้งและด าเนนิงาน
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

มีการจัดประชมุเพือ่หา
สถานที่ตั้งสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเสรจ็สิ้น
แล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

5,000,000 3,000,000



ผู้อ านวยการกอง
(ผู้กรอกข้อมูล)

อธิบดีหรือเทียบเท่า
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

ปลัดกระทรวง
(อนุมัติข้อมูลจากรองปลัดกระทรวง)

สศช.
รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ

เพื่อจัดท ารายงานส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล

อนุมัติ

ล าดับการอนุมัติข้อมูล

หมายเหตุ   - องค์การมหาชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะมีล าดับการอนุมัติข้อมลูที่ต่างออกไป             
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั้นเชน่กัน 

M7

รองปลัดกระทรวง
ที่ได้รับมอบหมาย

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)

ส่งข้อมูล

อนุมัติ
ส่งข้อมูล

อนุมัติ

เฉพาะกรณีท่ีมีการ
มอบหมายภายในกระทรวง

28



766 เม.ย. 61 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเทศประกาศใช้

ในราชกิจจานุเบกษา

13 มี.ค. 61ครม. มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศให้ทุกส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท า
แผนงาน/โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ ท้ัง  11 ด้าน แล้วส่ ง ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติภายใน 3 เดือน 

มี.ค. – พ.ค. 61

ส่วนราชการจัดเตรียม
ข้อมูลตามมติ ครม. 

เพื่อกรอกในระบบ

มิ.ย. 61

ระบบพร้อม
ให้หน่วยงานเริ่ม

กรอกข้อมูล

ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. 61

ม.ค. 62

ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ2562

กรอบเวลาการด าเนินงานของหน่วยงาน

***สามารถตรวจสอบ
ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องแยกตามหน่วยงาน

ในเบื้องต้นได้ที่ www.nesdb.go.th

29
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ตรวจสอบประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องแยกตามหน่วยงานในเบื้องต้นได้ที่ www.nesdb.go.th

1 คลิก

2 เลือก

30
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นร. 1120-61-0001

ล าดับ
ในการกรอกโครงการ

ปีงบประมาณ
ที่เริ่มด าเนินโครงการ

รหัสหน่วยงานระดับกอง

ตัวอย่าง ระบบ EMENSCR

31



ตัวอย่าง ระบบ EMENSCR
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ตัวอย่าง ระบบ EMENSCR
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ระดับการเข้าถึงรายงาน

34



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  โครงการ ................XXX................ หน่วยงานรับผิดชอบ...............................YYY.........................

ความคืบหน้าการด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมายการด าเนินงาน

45%

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะโครงการ : ใช้งบประมาณ

วิธีการดาเนินงาน : ด าเนินการเอง

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างด าเนินการ

หลักการและเหตุผล .............xxxx....................... 
.............................................................................

วัตถุประสงค์...............xxxx................................. 
.............................................................................

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์......xxxx......... 
.............................................................................

พื้นที่ด าเนินการ...........xxxx............................... 
...........................................................................

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้าน ประเด็น

การสร้างความสามารถในการแข่งขนั
มหาอ านาจทางการเกษตร

อตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

การปรับสมดลุและพฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐ

ภาครัฐมีความทนัสมยั ทนัการเปลีย่นแปลง และมี
ขีดสมรรถนะสงู

ด้าน ประเด็น

เศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมการเกษตร

อตุสาหกรรมอาหาร

การบริหารราชการแผ่นดิน บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว ...

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการด าเนินการรายไตรมาส

ผลการด าเนินการในภาพรวม (ไตรมาส1 ปี 256X-ไตรมาส3 ปี 256X) 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด dd/mm/yyyy

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10 ล้าน

7 ล้าน

ไตรมาส1 ปี 256X ไตรมาส2 ปี 256X ไตรมาส3 ปี 256X

ผลการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรค
..............................XXX.......................... ..............................XXX.......................... ..............................XXX..........................
ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ
..............................XXX.......................... ..............................XXX.......................... ..............................XXX..........................

ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินงาน รายโครงการ



ขอข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบ EMENSCR

ส านักงานฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นหนังสือราชการ

ส านักงานฯ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชีแ้จง

หน่วยงานต่างๆ

ผู้ตรวจราชการ
ประจ าส านักนายก

กรณีข้อมูล
ไม่เพียงพอ

ระดับพื้นที่

1. 2.1

2.2

2.
แบบรายงาน

คณะกรรมการ
ชุดต่างๆเรียกค้น
รายงานและข้อมูล

ส านักงานฯ ประสานผู้ตรวจ
ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล และพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดต่างๆ 
ด าเนินการตาม ๒.๑ ล าดับแรก

3.ระบบ
EMENSCR

รายงานตามแบบ
รายงาน 

และหากข้อมูลยังไม่เพียงพอ

กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบกรองแจ้งเตือน
หน่วยงาน เมื่อมีการ

ตรวจสอบจากประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
ประชาชน

แจ้งข้อมูล
การติดตาม

ส านักงานฯ เผยแพร่รายงานผลด าเนินงานให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สามารถแจ้งเหตุแก่ส านักงานฯ หากพบผลการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง

รายงานฉบับเผยแพร่สู่สาธารณะ
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Emenscr@nesdb.go.th
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