“Q&A เรื่อง แผนระดับที่ 3”
Q: แผนระดับที่ 3 คืออะไร ทำไมต้องมีกำรจัดระดับแผนแบบนี้
A: ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560 กำหนดให้มีกำรจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศำสตร์ชำติ
(2) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำน ... แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนควำมมั่นคง
(3) แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร แผนปฏิบัติกำรด้ำน..... ระยะที่ .. (พ.ศ. ....-....) เพื่อถ่ำยทอดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
รวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ

Q: ทุกแผนระดับที่ 3 ต้องส่งมำที่ สศช. เพื่อกลั่นกรองหรือไม่
A: เฉพำะแผนระดับที่ 3 ที่มีกฎหมำยกำหนดให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีเหตุควำมจำเป็นอื่น
หน่วยงำนจะต้องระบุเหตุผลและควำมจำเป็นเพื่ออธิบำยควำมประสงค์ที่จะนำแผนระดับที่ 3 เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะรัฐมนตรีประกอบกำรส่งแผนมำที่ สศช.
Q: แผนปฏิบัติรำชกำรเป็นแผนระดับที่ 3 หรือไม่ ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560
A: เป็น เพรำะแผนที่ไม่ใช่ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ
แผนควำมมั่นคง เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด
Q: แผนปฏิบัติรำชกำร และ แผนปฏิบัติกำรด้ำน ต่ำงกำรอย่ำงไร
A: แผนปฏิบัติกำรด้ำน ..... เป็นแผนในเชิงประเด็นหรือ Issue ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน ส่วน
แผนปฏิบัติรำชกำร เป็นแผนกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร และส่วนรำชกำรในสังกัดทั้งหมด
Q: ทำไมส่วนรำชกำรต้องนำแผนระดับที่ 3 เข้ำ ระบบ eMENSCR
A: ใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือสำหรับกำรติดตำมและประเมินผลของแผนระดับที่ 3 และเพื่อ สศช. ใช้ในติดตำมกำร
ถ่ำยทอดแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป
Q: แผนปฏิบัติรำชกำร จำเป็นต้องส่งมำให้ สศช. พิจำรณำด้วยหรือไม่
A: แผนปฏิบัติรำชกำร ไม่ได้มีกฎหมำยกำหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ และเป็นแผนที่ใช้ภำยในของส่วนรำชกำร จึงไม่
จำเป็นต้องส่ง สศช. กลั่นกรอง แต่ต้องนำเข้ำระบบ eMENSCR เพื่อรวบรวม
Q: ทุกแผนระดับที่ 3 ต้องนำเข้ำระบบ eMENSCR ทุกแผนหรือไม่
A: เมื่อแผนประกำศใช้แล้ว ต้องนำเข้ำระบบ eMENSCR

Q: แผนปฏิ บัติกำรด้ ำน ..... ที่อ ยู่ระหว่ำ งกำรจัดทำ หรื ออยู่ระหว่ำ งกำรเสนอขออนุมั ติ ก่อ นหน้ำ ที่แผนแม่บ ทฯ จะประกำศใช้
(วันที่ 18 เมษำยน 2562) จำเป็นต้องนำเสนอ สศช. กลั่นกรองอีกหรือไม่
A: ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรด้ำน ..... ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และส่งกลับมำยัง สศช. พิจำรณำตำม
ขั้นตอนตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560 อีกครั้ง

Q: แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงำนรัฐ ที่ได้รับอนุมัติและใช้อยู่ในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผน
แม่บทฯ หรือไม่
A: จำเป็น เนื่องจำกตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนำคม 2562 กำหนดให้แผนระดับที่ 3 จำเป็นต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ ดังนั้นหน่วยงำนจำเป็นต้องปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้มีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำร
พัฒนำที่สอดคล้องกัน

Q: ปัจจุบันส่วนรำชกำรไม่ต้องมีแผนยุทธศำสตร์ แต่เปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ตำมแนวทำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ปี 2562 ใช่หรือไม่
A: พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ปี 2562 ระบุให้ยกเลิกกำรจัดทำแผนบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน แต่ยังคงให้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งปรับจำก 4 ปี เป็น 5 ปี (3 ปีในช่วงแรก) และรำยปี ทั้งนี้ ให้ยึด
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ 2 เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรแทน ส่วนเรื่องกำรตั้งชื่อแผนระดับที่ 3 ให้
เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560
Q: ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรมีแบบฟอร์มกำรจัดทำแผนให้เป็นแบบเดียวกันทุกส่วนรำชกำรหรือไม่
A: สศช. ดำเนินกำรจัดทำแบบฟอร์มแล้วเสร็จ และเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ของ สศช. http://nscr.nesdb.go.th/
Q: แผนปฏิบัติรำชกำรของ "ส่วนรำชกำร" ขอทรำบคำนิยำมของส่วนรำชกำรที่ชัดเจนปฏิบัติได้ หมำยถึง ระดับกระทรวง กรม กอง
หรือภูมิภำค เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อยู่ในคำนิยำมส่วน
รำชกำรหรือไม่ อย่ำงไร
A: ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่วนรำชกำร หมำยถึง ส่วนรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำร แต่ไม่
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำมำรถค้นหำรำยละเอียดของส่วนรำชกำรและกระทรวงที่สังกัดได้ใน พระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
Q: แผนระดับที่ 3 ที่เคยกำหนดช่วงเวลำให้สอดคล้องกับช่วงเวลำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ปี 2560-2564
ซึ่งปัจจุบันปรับช่วงระยะเวลำเป็นสิ้นสุดปี 2565 แล้ว) ควรปรับช่วงเวลำของแผนระดับที่ 3 ให้สิ้นสุดในปี พ.ศ. ใด
A: หน่วยงำนอำจพิจำรณำขยำยช่วงเวลำแผนที่กำหนดให้สิ้นสุดในปี 2564 ปรับเป็นสิ้นสุดปี 2565 และปรับช่วงเวลำของ
แผนต่อไป ๆ ให้สิ้นสุดปี 2570 หรือ 2575... เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในระยะแรกและแผนแม่บทฯ
Q: แผนระดับ 3 ที่ประกำศใช้แล้ว เช่น นโยบำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันครอบครัวปี 60 ถึง 64 คำถำม คือ
1. ต้องปรับแผนเป็นปี 2562 ถึงปี 2565 ใช่หรือไม่
2. ปรับแล้วต้องส่งให้ สศช. พิจำรณำไหม หรือกรมประกำศใช้ได้เลย
A: หน่วยงำน อำจพิจำรณำขยำยช่วงเวลำแผนที่สิ้นสุดปี 2564 ให้เป็นสิ้นสุด 2565 และปรับช่วงเวลำของแผนต่อไป ๆ ให้
สิ้นสุดปี 2570/2575... เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในระยะแรกและแผนแม่บทฯ กรณีแผนที่ประกำศใช้แล้ว เมื่อปรับ
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท (ทั้งระยะเวลำ และเป้ำหมำย แนวทำง) ให้หน่วยงำนประกำศใช้ได้เลย และนำ
แผนดังกล่ำวเข้ำระบบ eMESNCR ต่อไป

Q: กรณีส่วนรำชกำรทำแผนระยะ 5 ปี ไปแล้ว ในช่วงปี 2560-2564 ต้องรื้อใหม่
ให้เป็นปี 2563-2565 หรือสำมำรถขยำยให้ถึงปี 2565 ได้เลย
A: หน่วยงำนอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำแผนที่สิ้นสุดปี 2564 ให้เป็นสิ้นสุด 2565 และปรับช่วงเวลำของแผนต่อไป ๆ ให้
สิ้นสุดปี 2570/2575... เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในระยะแรกและแผนแม่บทฯ กรณีแผนที่ประกำศใช้แล้ว เมื่อปรับ
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท (ทั้งระยะเวลำ และเป้ำหมำย แนวทำง) ให้หน่วยงำนประกำศใช้ได้เลย และนำ
แผนดังกล่ำวเข้ำระบบ eMESNCR ต่อไป
Q: แผนปฏิบัติกำรด้ำน... มีกำรกำหนดระยะตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือไม่ สำมำรถทำเป็น
แผน 10 ปีได้หรือไม่
A: ได้ เนื่องจำกระยะเวลำขึ้นอยู่กบั ควำมเหมำะสมของแต่ละแผน และกำรดำเนินงำน

Q: ถ้ำ X คือโครงกำร Y แผนแม่บท Z ยุทธศำสตร์ชำติ แล้วแผนระดับที่ 3 จะอยู่ตรงไหน
A: แผนระดับที่ 3 คือแผนปฏิบัติกำรรำยด้ำน ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรหรือ X ที่ตอบเป้ำหมำย Y และยุทธศำสตร์ชำติ Z
Q: แผนระดับที่ 3 ที่มติให้เข้ำคณะรัฐมนตรีจะต้องผ่ำน สศช. ก่อนหรือไม่
A: ต้องผ่ำน สศช. ตำมขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560

Q: หำก Set Zero แผนปฏิบัติกำรต้องปรับเนื้อหำหรือชื่อแผนหรือไม่
A: ต้องปรับปรุงเนื้อหำให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ อำทิ ควำมเชื่อมโยง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำร
พัฒนำ รวมทั้งชื่อของแผนให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวำคม 2560
Q: สำมำรถตั้งชื่อแผนปฏิบัติกำรต่ำงจำก format ได้หรือไม่
A: ขอให้ยึดหลักกำร "กำรตั้งชื่อตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560” เว้นแต่มีกฎหมำยกำหนดไว้แล้ว
Q: แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ซึ่งมีแผนงำนรำยกำรย่อย/โครงกำรย่อยหลำยโครงกำรต้องนำเข้ำระบบ eMENSCR ทั้งหมดเลยหรือ
เฉพำะโครงกำรหลักเท่ำนั้น
A: นำเข้ำทั้งหมด
Q: แผนระดับที่ 3 ส่งมำให้ สศช. พิจำรณำแล้ว (อยู่ระหว่ำงรอพิจำรณำ) โดยปลัดกระทรวงลงนำม จะต้องให้รัฐมนตรีหรือรอง
นำยกรัฐมนตรีลงนำมแล้วส่งมำใหม่หรือไม่
A: ใช่ เพรำะแผนระดับที่ 3 ที่เสนอมำที่ สศช. เพื่อเข้ำคณะรัฐมนตรี ผู้ลงนำมจะต้องเป็นรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี
Q: แผนระดับที่ 3 ที่ไม่มีกฎหมำยกำหนดให้เข้ำคณะรัฐมนตรี และส่วนรำชกำรพิจำรณำแล้วว่ำไม่จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีมี
ควำมจำเป็นต้องจัดส่ง สศช. หรือไม่ หรือว่ำส่งเข้ำระบบ eMENSCR ได้เลย
A: เมื่อผู้มีอำนำจของหน่วยงำนอนุมัติแล้ว สำมำรถส่งเข้ำระบบ eMENSCR ได้เลย

Q: กำรนำแผนเข้ำสู่คณะรัฐมนตรีเจ้ำของแผนงำนต้องเข้ำชี้แจงต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำ
หรือไม่
A: โดยปกติ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องต้องไปร่วมชี้แจงในกำรประชุมเพื่อพิจำรณำฯ ของ คณะกรรมกำร สศช. ด้วย

Q: กระทรวงได้จัดทำแผนระดับที่ 3 และได้มีกำรประกำศใช้แล้ว โดยได้ระบุว่ำสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ แล้ว จะต้องปรบปรุงแผนอีก
หรือไม่
A: เมื่อปรับให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ (ทั้งระยะเวลำ และเป้ำหมำย แนวทำง) ให้หน่วยงำนนำส่ง
ข้อมูลเข้ำระบบ eMENSCR ได้เลย

Q: สำนักงบประมำณใช้หลักกำรเดียวกันกับที่บรรยำยมำหรือไม่ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำหน่วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้
เนื่องจำกไม่มีงบประมำณตำมที่ร้องขอ
A: สศช. และ สำนักงบประมำณ ต้องทำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด ในกำรจัดสรรลำดับควำมสำคัญ (15 ประเด็นเร่งด่วน
แผนแม่บทฯ) ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรสำมำรถรำยงำนสำเหตุที่ไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยได้ตอนรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส

Q: จะมีกำรปรับแผนปฏิรูปประเทศให้เข้ำกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้วยไหม
A: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนำคม 2562 มอบหมำย สศช. ตรวจสอบประเด็นปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำมอบหมำยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศดำเนินกำรตำมมำตรำ 13 ของพระรำชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

