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คู่มือการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร  
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งท่ี  
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การอนุมัติเอกสาร 
 
ลงนาม จัดท าโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย 
ลายมือชื่อ 
 

   

ชื่อ - สกุล นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์ นางปาณิศา  กวนพฤกษ์ นางปาณิศา  กวนพฤกษ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงานช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ 
และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง 

 



 

 
ค าน า 

 
 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) 
เป็นหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน 
โดยการก ากับ ประสาน ปรึกษา ติดตามผล แก้ปัญหา ในลักษณะศูนย์บัญชาการ และเป็นแกนกลางระหว่าง   
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงาน ป.ย.ป. รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ โครงการ Big Rock และโครงการ Quick Win ของกระทรวงแรงงาน         
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ไปยังส านักงาน ป.ย.ป. และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่ก าหนด 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ขององค์กร โดยรวบรวมกระบวนการหลักในการปฏิบัติงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดของกระบวนการท างาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไป     
ตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กลุ่ม ป.ย.ป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะสามารถสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้มีความทันสมัย    
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
      กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
            และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 

              พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
สารบัญ 

หน้า 
 

๑.  วัตถุประสงค์  ๑ 
๒.  ขอบเขตในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  ๑ 
๓.  ค าจ ากัดความ          ๒ 
๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ          ๓ 
๕.  การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา        ๔ 
  ๕.๑ การทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา       ๔ 
  ๕.๒ การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน     ๔ 
๖.  แนวทางแก้ไข          ๔ 
๗.  การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน        ๖ 
๘.  ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART)      ๑๔ 
  กระบวนการหลัก : การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน   ๑๔ 
   ทีเ่ชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนปฏิรูปประเทศ 
 กระบวนการหลัก : การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ     ๑๖ 
                          ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 กระบวนการหลัก : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ   ๑๘ 
  ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
๙.  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน              ๒๐ 
  กระบวนการหลัก : การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน   ๒๐ 
   ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนปฏิรูปประเทศ 
 กระบวนการหลัก : การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ     ๒๔ 
   ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 กระบวนการหลัก : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ   ๓๐ 
  ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
๑๐. การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผล    ๓๕ 
      การด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
๑๑. เอกสารอ้างอิง          ๓๖
   
 
 

 
 
 

 



 

 
สารบัญตาราง 

หน้า 
ตารางที่ ๑  หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๓ 
ตารางที่ ๒  การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน  ๖ 
ตารางที่ ๓  การวิเคราะห์ข้อก าหนดที่ส าคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง)   ๘ 
   ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ ๔  การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ  ๑๐ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
รูปที่ ๑  ผังการไหลเวียนกระบวนการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรม  ๑๔ 
   ของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
รูปที่ ๒  ผังการไหลเวียนกระบวนการน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ    ๑๖ 
   ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
รูปที่ ๓  ผังการไหลเวียนกระบวนการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ   ๑๘ 
  ประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
  (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)  ส าหรับกระบวนการหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ  ๒) การน าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณเข้าในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และ ๓) การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ     
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับ
การบังคับบัญชา (M7) ซึ่งเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกลุ่ม ป.ย.ป. ซึ่งด าเนินการภายใต้ระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ซึ ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ     
ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด โดยผ่านระบบ
สารสนเทศ “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” 
 
๑. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอน การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และการน าข้อมูล
โครงการประจ าปีงบประมาณเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 ๒) เพ่ือให้มีเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ผู้รับบริการ รวมถึงบุคคลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ให้เข้าใจและใช้ประโยชน์
เพ่ือปฏิบัติงานตามกระบวนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงแรงงาน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนและห้วงเวลาที่ก าหนด 
 ๓) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนากระบวนงาน       
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๒. ขอบเขตในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการหลัก : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย     
๑) การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ๒) การน าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ     
เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ ๓) การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติ
ตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 
 
 



๒ 
 

๓. ค าจ ากัดความ  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือผลักดันไปสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  หมายถึง แผนที่ใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 
 

 แผนปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ    
โดยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๑๓ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ 
ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 โครงการประจ าปีงบประมาณ หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Action Plan) 
ของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 โครงการ Big Rock หมายถึง โครงการที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 โครงการ Quick Win หมายถึง โครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 
 

 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตาม 
การด าเนินงานของส่วนราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผล    
การด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมทั้งเป็นเครื่องมือ    
ในการวิเคราะห์ ประมวลผลของทั้ง สศช. และทุกส่วนราชการในการเป็นระบบ platform เดียวกัน 

 

 การน าเข้าข้อมูลโครงการ หมายถึง การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ โครงการ Big Rock
โครงการ Quick Win  หรือการน าเข้าแผนระดับ ๓ (แผนปฏิบัติการด้าน. . . .  ,แผนปฏิบัติราชการ) 
ของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

 การรายงานความก้าวหน้า หมายถึง หน่วยงานผู้น าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) มีการรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินการที่เกิดขึ้ น เป็นรายไตรมาส 
โดยมีระยะเวลา ๓๐วัน หลังสิ้นไตรมาส 
 

 ผู้อนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา หมายถึง ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการ
ระดับกองน าเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือยืนยันความถูกต้องตามล าดับ อาทิ 
ผู้อ านวยการกอง อธิบดีหรือเทียบเท่า รองปลัดกระทรวงแรงงาน (ท่ีได้รับมอบหมาย) และ ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

  กลุ่ม ป.ย.ป. หมายถึง  ผู้ประสานงานระดับกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ ป.ย.ป. 
ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่สามารถดูภาพรวม     
ของทุกโครงการในทุกสถานะภายในกระทรวงแรงงานได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตาม   
ความคืบหน้าในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบและการจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
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๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ตารางท่ี ๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลจากรองปลัดกระทรวง 

แรงงาน ซึ่งปลัดกระทรวงในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้อนุมัติ   
เป็นล าดับสุดท้ายตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) 

มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม 
 กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอ านวยการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการท างาน 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 

มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (ทุกกรม) 
ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์  
(ทุกหน่วยงานใน สป.รง.) 

มีหน้าที่น าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ โครงการ Big Rock
โครงการ Quick Win หรือการน าเข้าแผนระดับ ๓ (แผนปฏิบัติการ   
ด้าน.... , แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ผู้อ านวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้าง
ความสามัคคปีรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) 

มีหน้าที่ก ากับ ให้ค าแนะน า ปรึกษา พิจารณา ติดตามผล และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน
ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
กลุ่ม ป.ย.ป. 

มีหน้าที่วิเคราะห์แผนงานโครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน      
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการ
น า เข้า โครงการประจ าปีงบประมาณ  และการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
รายไตรมาส ให้ส าเร็จลุล่วงตามห้วงเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการ        
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
กลุ่ม ป.ย.ป. 

มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของรายละเอียดแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ โครงการ      
Big Rock โครงการ Quick Win หรือโครงการตามแผนระดับ ๓ 
(แผนปฏิบัติการด้าน.... ,แผนปฏิบัติราชการ) ของกรมและทุกหน่วยงาน 
ใน สป.รง. ที่น าเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
และจัดท าผังความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานระดับกรมและทุกหน่วยงานใน สป.รง. หรือเครือข่ายในการ
ท างานภายนอก อาทิ ส านักงาน ป.ย.ป.  สศช. เป็นต้น 



๔ 
 

๕. การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 

๕.๑ การทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 เดิม กลุ่ม ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน ไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีอัตราก าลัง ต่อมาเมื่อกระทรวงแรงงานมีค าสั ่ง      
ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. ขึ้น และให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรง    
ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและอ านวยการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้น ากลุ่ม ป.ย.ป.  
 

 ๕.๒ การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  ๑) ความต่อเนื ่องในการประสานการปฏิบัติในการน า เข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ      
โครงการ Big Rock โครงการ Quick Win ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ
การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ของกรมและทุกหน่วยงานใน สป.รง. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ๒) ความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
  ๓) การจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน มีรูปแบบและเนื้อหาไม่น่าสนใจไม่สามารถสะท้อน
ภาพการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในเชิงคุณภาพ 
 

๖. แนวทางแก้ไข 
  ๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและ
อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการท างาน 
เป็นรองประธานคณะท างาน โดยคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทุกกรม 
รวมทั้ง สสปท. (องค์การมหาชน) และส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
โดยมีผู้อ านวยการกลุ่ม ป.ย.ป. เป็นคณะท างานและเลขานุการ และนักวิชาการแรงงานช านาญการ กลุ่ม ป.ย.ป. 
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒) จัดท าเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง     
กับกระทรวงแรงงาน รวมถึงเป้าหมาย ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดท าแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับ ๑ – ๓ และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓) จัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานระดับกรมและระดับจังหวัด 
  ๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาฝึกอบรมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน  เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 
   



๕ 
 

  ๕) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน อาทิ จัดท า Infographic กราฟ หรือการจัดตั้ง
ห้องสนทนาแบบกลุ่ม (Group Chat) เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๖) ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



๖ 
 

๗. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน 
 

ตารางท่ี ๒ การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
 

(๑) อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) อ านาจหน้าที่ตามค าสั่งการปรบัปรุง 
การแบง่งานภายในและอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

 (๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (๔) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๕) กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนของหน่วยงาน 

 
 
 
 

ค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓ เร่ือง จัดตั้ง
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) 
โดยมีอ านาจหน้าที่ 
   ๑) ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวง โดยการก ากับ 
ประสาน ปรึกษา ติดตามผล แก้ปัญหา ในลักษณะ
ศูนย์บัญชาการ และแกนกลางระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง 
   ๒) ติดตามและจัดท าผลด าเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
เป็นรายเดือน เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ความก้าวหน้า
และปัญหาที่เป็นปัจจุบันโดยรายงานผ่านส านักงาน 
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป 
   ๓) รายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงาน
บูรณาการข้ามหน่วยงานผ่านส านักงาน ป.ย.ป.   
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ย.ป. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 
   ๔) ปฏิบัติงานเลขานุการฯ คณะท างานขับเคลื่อน
ในกระทรวง 
   ๕) จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
   ๖) เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 
   ๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับบริการ 
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๒. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นนโยบายและ 
อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวง 
แรงงาน 
๓. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ 
๔. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นประกัน 
ความมั่นคงในการท างาน 
๕. กรมการจัดหางาน 
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๘. ส านักงานประกันสังคม 
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง. 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๒. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นนโยบายและ 
อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวง 
แรงงาน 
๓. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ 
๔. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นประกัน 
ความมั่นคงในการท างาน 
๕. กรมการจัดหางาน 

แผนงานของกลุ่ม ป.ย.ป. ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
สป.รง. 
๑. การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวง 
๒. การติดตามและจัดท าผลด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 
๓.  การรายงานผลการด า เนิน งาน ต่ อ
คณะกรรมาธิการวุฒิสภาและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๔. รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
ในกระทรวง 
๕. แผนการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏริูป
ประเทศ 
๖. การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแกห่นว่ยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 
 
 

กระบวนการหลัก 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงแรงงาน 
  ๑ .ก ารวิ เ ครา ะห์ แผนงาน  โครงกา ร 
กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
  ๒ .การน าเข้ าข้ อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
  ๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด า เนิน โครงการประจ าปีงบประมาณ 
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติ
ตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 
กระบวนการสนับสนุน 
   ๑. ประสาน ก ากับ ติดตาม การจัดท า
โค ร งก า รส า ค ัญประจ า ป ีงบประมาณ    
ขอ งกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับ    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ   
แผนปฏิรูปประเทศ 



๗ 
 

(๑) อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) อ านาจหน้าที่ตามค าสั่งการปรบัปรุง 
การแบง่งานภายในและอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

 (๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (๔) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๕) กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนของหน่วยงาน 

 
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๘. ส านักงานประกันสังคม 
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง. 
๑๐. ส านักงาน ป.ย.ป. 
๑๑. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
๑๒. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตารางท่ี ๓ การวิเคราะห์ข้อก าหนดที่ส าคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง) ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

(๑) ชื่อกระบวนการหลัก/สนบัสนุน 
 

(๒) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๔) ข้อก าหนดที่ส าคญั 
 

(๕) ตัวชี้วดัข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

ความต้องการ ความคาดหวงั 

กระบวนการหลัก 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงแรงงาน 
  ๑. การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
  ๒.การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณใ น ระ บ บ ติ ด ต า ม แ ละ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  ๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและ
ประ เม ิน ผลแห ่ง ช าต ิ ( eMENSCR) 
โดยได้ร ับการอนุมัต ิตามล าด ับการ
บังคับบัญชา (M7) 
 
กระบวนการสนับสนุน 
   ๑. ประสาน ก ากับ ติดตาม การจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ    
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับ    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ   
แผนปฏิรูปประเทศ 
 

แผนงานของกลุ่ ม  ป . ย .ป . ภ าย ใต้
แผนปฏิบัติการ สป.รง. 
๑. การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แ ล ะแ ผน ก า รปฏิ รู ป ป ระ เท ศข อ ง
กระทรวง 
๒. การติดตามและจัดท าผลด าเนินการ
ข ับ เ ค ลื ่อ น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ช า ต ิแ ล ะ
แผนการปฏิรูปประเทศ 
๓. การร ายงานผลการด า เนิน งาน
ต ่อ คณะกรรมาธิ ก า ร วุฒิ สภาและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๔. รายงานการประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนในกระทรวง 
๕. แผนการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ 
๖. การเผยแพร่ความรู้ความเข้า ใจ     
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
 

ผู้รับบริการ 
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๒. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นนโยบาย
และอ านวยการของส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๓. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
๔. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นประกัน 
ความมั่นคงในการท างาน 
๕. กรมการจัดหางาน 
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๗. กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
๘. ส านักงานประกันสังคม 
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๒. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นนโยบาย
และอ านวยการของส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๓. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
๔. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นประกัน
ความมั่นคงในการท างาน 
๕. กรมการจัดหางาน 
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

๑. ความคุ้มค่า : คุณภาพ     
การให้บริการ ความสะดวก 
ความรวดเร็ว 
๒. ความเป็นธรรม : ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
๓. ความถูกตอ้งตามหลัก 
นิติธรรม : ไม่มีการใช้ช่องโหว่
ทางกฎหมายในทางที่ผิด 
๔. มีความเปิดเผยโปร่งใส :  
มีและประกาศหลักเกณฑ์วธิีการ 
ในการก ากับ ตรวจสอบที่ชัดเจน 
และรับทราบโดยทั่วกัน 
๕. เปิดโอกาสให้ฝา่ยตา่งๆ  
มีส่วนร่วม 
๖. สามารถตรวจสอบอธิบายได้ : 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
๗. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
๘. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ 
๙. ความรวดเร็วในการรายงาน
ตามก าหนดเวลา 

 
 
 
 
 

๑. ความคุ้มค่า/ความเป็นธรรม/
ความถูกต้องตามหลักนิติธรรม/
การมีส่วนร่วม/ความครบถ้วน  
ของข้อมูล : แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ ที่น าเข้า
ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)  
๒. ความสอดคล้อง/สามารถ
ตรวจสอบอธิบายได้ : โครงการ 
กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน   
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
๓. ความรวดเร็ว : การรายงาน
ความกา้วหน้าผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔      
ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ได้รับการ
อนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา 
(M7) ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้น
ไตรมาส 
๔.ความคุ้มค่า : ข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ถูกส่งต่อไปยัง สศช. 
ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. จ านวนข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
ที่สามารถน าเข้าในระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
(ความคุ้มค่า/ความถูกต้อง/การมี 
ส่วนร่วม/โปร่งใสตรวจสอบได้) 
๒. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การท างานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
(PMQA ๑๖.๑) (ความคุ้มค่า) 
๓. จ านวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔) 
(ความคุ้มค่า) 
๔. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุง/
ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/  
การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒) 
(เปิดเผยโปร่งใส) 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนผังความเชื่อมโยงแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ของกระทรวง
แรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนปฏิรูปประเทศ 
(ความสอดคล้อง/สามารถตรวจสอบ
อธิบายได้) 
๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการในระบบติดตามและ



๙ 
 

(๑) ชื่อกระบวนการหลัก/สนบัสนุน 
 

(๒) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๔) ข้อก าหนดที่ส าคญั 
 

(๕) ตัวชี้วดัข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

ความต้องการ ความคาดหวงั 

๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๘. ส านักงานประกันสังคม 
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง. 
๑๐. ส านักงาน ป.ย.ป. 
๑๑. ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
๑๒. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

  ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
รายไตรมาส  
(ความคุ้มค่า/ความรวดเร็ว) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔ ตารางการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ 
 

๑.  ชื่อหน่วยงาน :  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 

๒.  ความส าคัญของหน่วยงานต่อความส าเร็จขององค์การ :  
  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) 
มีความส าคัญต่อความส าเร็จของกระทรวงแรงงานและส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นหน่วยงานหลัก
ในการ 
  ๑) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศ ๖ ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกระทรวงแรงงาน รวมถึง เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
  ๒) วิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
  ๓) ประสาน ก ากับ ขับเคลื่อน การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน          
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามกระบวนการวิเคราะห์ Value Chain และ 
Key Success Factors 
  ๔) ประสาน ก ากับ ขับเคลื่อน การจัดท าโครงการ Big Rock และโครงการ Quick Win 
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
  ๕) การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
ความคืบหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๖) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อจัดท าข้อมูล สถิติ แผนภาพ 
กราฟ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน การรายงาน การน าเสนอผลงาน 
  ๗) การประสานงาน การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ 
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ส านักงาน ป.ย.ป. คณะกรรมาธิการวุฒิสภา เป็นต้น 
  ๘) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่มีผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 

๓. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน :  
  สมรรถนะหลักของกลุ่ม ป.ย.ป. ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของ
กระทรวงแรงงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ ตลอดจนการประสาน ก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ Big Rock และโครงการ 
Quick Win ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  โดยสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นของบุคลากร ที่สามารถสร้างผลงานให้โดดเด่น จ าแนกเป็น 
  ๑) สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
  ๒) สมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพ
เพ่ือน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและมอบหมายงาน 



๑๑ 
 

  ๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งงาน ได้แก่  
   ๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน 
   ๒. การเขียนแผนงาน โครงการ 
   ๓. ทักษะทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ  
   ๔. ทักษะคอมพิวเตอร์ (Word , Excel ,Powerpoint ฯลฯ) 
   ๕. ทักษะภาษาอังกฤษ   
   ๖. ทักษะการประสานงาน 
   ๗. การมีความคิดสร้างสรรค์ 
   ๘. การบริการที่ดี (Service Mind) 
   ๙. การเขียนหนังสือราชการ 
 

๔. ชื่อกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน :  
กระบวนการหลัก  : 
 ๑. การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ  
     ๒. การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
     ๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 กระบวนการสนับสนุน  : 
  ๑. การประสาน ก ากับ ติดตาม การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ของกระทรวงแรงงาน 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
 

1. ๕. ตัวช้ีวัดกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน : 
2.      เชิงปริมาณ 
3.     ๑. จ านวนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สามารถน าเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 ๒. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการท างานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (PMQA ๑๖.๑)  
 ๓. จ านวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔) 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุง/ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒) 
 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ กิจกรรม ของกระทรวงแรงงาน

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
      ๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนงาน/โครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส 

 

๖. สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน :  
 ๑. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 ๒. ระบบอินทราเน็ตส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 ๓. แผนผัง Infographic วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 
 ๔. ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 



๑๒ 
 

 

ผู้ส่งมอบ/ 
กระบวนการก่อนหน้า 
(Key Stakeholder) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Key Resources) 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
(Work Process) 

(๔) ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Specification Key) 

(๓) ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Key Customer) 

มาตรฐานคุณภาพงาน  
(เวลา, คุณภาพ) 

(Time / Indicators) 

S : Suppliers I : Inputs  P : Processes O : Outputs C : Customers KPI 
๑. คณะรัฐมนตรี 
๒. ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

๑. มติคณะรัฐมนตรี 
๒. ระเบียบวา่ด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 
การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวง
แรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
 
 
 
๒. การน าเขา้ข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ  
เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
    ๒.๑ พิจารณารวบรวมโครงการของกระทรวงแรงงาน 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
    ๒.๒ แจ้งทุกกรมในสังกัดและหน่วยงานในสังกัด สป.รง. 
น าเข้าข้อมูลโครงการประจ าป ีในระบบ eMENSCR 
    ๒.๓ ตรวจสอบการน าเข้าขอ้มูลโครงการในระบบ  
eMENSCR ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน 
    ๒.๔ จัดท ารายงานเสนอใหห้ัวหนา้กลุ่มภารกิจ  
๓ กลุ่มภารกิจ อนุมัติข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 
    ๒.๕ จัดท ารายงานเสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงาน  
อนุมัติข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ในฐานะหวัหนา้
ส่วนราชการเป็นล าดับสุดทา้ย 
    ๒.๖ ข้อมูลในระบบ eMENSCR ถูกส่งต่อไปยัง สศช. 
 
๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนมุัติตามล าดับการ
บังคับบัญชา (M7) 
    ๓.๑ แจ้งทุกกรมในสังกัดและหน่วยงานในสังกัด สป.รง. 
รายงานความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR ดังนี้         

 แผนผังความเชื่อมโยงแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ของกระทรวง
แรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ 
 

 การน าข้อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณเข้าระบบ eMENSCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การรายงานความกา้วหนา้ 

ผลการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ ไตรมาส ๑ - ๔  
ในระบบ eMENSCR โดยได้รับ 
การอนุมัติตามล าดับการบังคับ
บัญชา (M7) 

๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๒. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นนโยบาย
และอ านวยการของส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๓. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
๔. หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้นประกัน
ความมั่นคงในการท างาน 
๕. กรมการจัดหางาน 
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
๘. ส านักงานประกันสังคม 
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง. 
๑๐. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

 โครงการ กิจกรรมของกระทรวง
แรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ  
แผนปฏิรูปประเทศ 

 

 การน าข้อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณเข้าระบบ 
(ภายใน ๓๐ วันของปีงบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การรายงานความกา้วหนา้ 

รายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 
(ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้น 
ไตรมาส ๑ - ๔) 



๑๓ 
 

 

 
 
 
 

ผู้ส่งมอบ/ 
กระบวนการก่อนหน้า 
(Key Stakeholder) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Key Resources) 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
(Work Process) 

(๔) ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Specification Key) 

(๓) ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Key Customer) 

มาตรฐานคุณภาพงาน  
(เวลา, คุณภาพ) 

(Time / Indicators) 

S : Suppliers I : Inputs  P : Processes O : Outputs C : Customers KPI 
           ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมกราคม 

         ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายน 
         ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมิถุนายน 
         ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนกันยายน 
    ๓.๒ รวบรวม ตรวจสอบ จัดท ารายงานเสนอให้หัวหนา้
กลุ่มภารกจิ ๓ กลุ่มภารกิจ อนุมัติการรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการในระบบ eMENSCR 
    ๓.๓ จัดท ารายงานสรปุความกา้วหนา้การด าเนินโครงการ 
เสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติในระบบ eMENSCR
ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นไตรมาสแต่ละไตรมาส 

   



๑๔ 
 

๘. ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART) 
 

  กระบวนการหลัก  :  การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
  กระบวนการสนับสนุน :  ประสาน ก ากับ ติดตาม การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
  ตัวช้ีวัดข้อก าหนดที่ส าคัญ :  

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังความเชื่อมโยง แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 

๒. จ านวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔) 
 

รูปที่ ๑ ผังการไหลเวียนของกระบวนการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน  
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

 

สัญลักษณ ์
 
 
 
        เร่ิมต้น/สิ้นสดุ          ด าเนินการ        ตัดสนิใจ/พิจารณา           ขึ้นหน้าใหม่            ทิศทางการไหล 

 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 
 

๑ 

 
 
 
 

 

 
ขึ้นอยู่กับ 

การ
พิจารณา 
ของ ครม. 

- ครม. เห็นชอบและประกาศใชยุ้ทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏิรปูประเทศ 
 

- กระทรวงแรงงาน เห็นชอบการจัดท า
แผนปฏบิัติการด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ที่สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

 
๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๒ สัปดาห ์

- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยทุธศาสตร์ชาติ 
และแผน ระดับ ๑ – ๓ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
ภารกิจกระทรวงแรงงาน ประเด็นเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
 

- จัดประชุมร่วมกับกรมและหนว่ยงานกอง/
ส านัก/ศนูย์ ในสงักัด สป. เพื่อวเิคราะห์ความ
เชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ 
 

- สรุปวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผน ๓ ระดับ
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจกระทรวงแรงงาน 

 
๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๑ สัปดาห ์

 
- ออกแบบและจัดท าแผนผังความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ ๑ - ๓ 
ที่เก่ียวข้องกับแรงงาน ในรูปแบบ Infographics 

ครม. ประกาศใช้ 
แผน ๓ ระดับ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน 

ประเด็นเป้าหมาย ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท าผังความเชื่อมโยงแผน ๑ – ๓ 
ในแต่ละระดับ 

๑ 



๑๕ 
 

 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 
 

๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
รอบ 

ปีงบประมาณ 

 
- วิเคราะห์ประเด็นด้านแรงงาน เพื่อจัดท า
ข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น เป้าหมายย่อย 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละประเดน็ 
ที่เก่ียวข้อง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ กับโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน 
 

 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอบ 

ปีงบประมาณ 
 

 
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ/หน่วยงาน 
ที่ขอรับการสนับสนนุข้อมูล 
 

- จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับ
ผู้รับบริการ/หน่วยงานที่ขอรับการสนบัสนนุ
ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
 

จัดท าข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น 
เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด โครงการ/

กิจกรรมในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ 

เผยแพร่ข้อมูลและเอกสาร 
ให้ผู้รับบริการ/หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๖ 
 

  กระบวนการหลัก  :  การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
   กระบวนการสนับสนุน  :  ประสาน ก ากับ ติดตาม การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
   ตัวช้ีวัดข้อก าหนดที่ส าคัญ :  
  ๑. จ านวนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สามารถน าเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  ๒. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการท างานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (PMQA ๑๖.๑)  
  ๓. จ านวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔) 
 

รูปที่ ๒ ผังการไหลเวียนของกระบวนการน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณในระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

สัญลักษณ ์
 
 
 
   เร่ิมต้น/สิ้นสดุ          ด าเนนิการ        ตัดสินใจ/พิจารณา         ต่อเนื่อง        ข้ึนหน้าใหม่       ทิศทางการไหล 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 
 

๑ 

 
 
 
 

 

 
ต.ค. 

ประสานงานและติดตาม เกี่ยวกับรายละเอียด 
ขัน้ตอน และห้วงเวลาการน าเข้าข้อมูล
แผนงาน/โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามที่
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ก าหนดผ่านชอ่งทางการ
สื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สศช.  กลุ่มไลน์  
เป็นต้น 
 

 
๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ต.ค. 

กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและหน่วยงาน
กอง/ส านัก/ศนูย์ ในสงักัด สป. ในการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR 

 
๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ต.ค.- พ.ย. 

- ประสานงาน ก ากับ ติดตาม การน าเข้า
แผนงาน/โครงการ ในระบบ eMENSCR 
- กรมและหน่วยงานกอง/ส านกั/ศูนย์  
ในสังกัด สป.รง. แจ้งการน าเข้ารายละเอียด
ข้อมูลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ในระบบ 
eMENSCR โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามล าดับการบังคับบัญชาในระดับกรม 
 

 

สศช. แจ้งการน าเข้ารายละเอยีด
ข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณ 

ในระบบ eMENSCR 

ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและ
หน่วยงานกอง/ส านัก/ศูนย์ 

ในสังกัด สป.รง. 

น าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนระดับ ๓ ในระบบ

eMENSCR 

๑ 



๑๗ 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 
 

๔ 

 
 
 
 

 
 
 

 
ต.ค.- พ.ย. 

 

ตรวจสอบความถูกต้องการวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท  
แผนปฏิรูประเทศ รหัสงบประมาณ  
ปีด าเนินการ จ านวนโครงการ และ
รายละเอียดข้อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณทีน่ าเข้าในระบบ eMENSCR 

 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ธ.ค. 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ของทุกกรมในสังกดักระทรวง
แรงงาน  ในระบบ eMENSCR  
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (กรมการ 
จัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการ
ท างาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และส านักงานประกันสังคม) 
๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอ านวยการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

๖ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ธ.ค. 

 
ป.รง. อนุมัติการน าเข้าแผนงาน/โครงการ  
ประจ าปีงบประมาณตามล าดบัการบังคับบัญชา 
(M7) ในชัน้สุดท้าย 

 
๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 
ต.ค. 

- หน่วยงานที่มีโครงการเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ สามารถน าโครงการเข้าสู่ระบบ 
eMENSCR ได้ โดยน าเข้าในช่วงการรายงาน 
ความก้าวหน้ารายไตรมาส (เดือน ม.ค. , 
เม.ย. , ก.ค. และ ต.ค.) โดยให้ผ่านการ
อนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 

- กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งการน าเข้าโครงการ
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในระบบ eMENSCR 

 
๘ 

 
 
 

ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 
ต.ค. 

 

สรุปข้อมูลจ านวนโครงการที่น าเข้าสู่ระบบ 
eMENSCR ของทุกกรมในสังกัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ  

ตามแผนระดับ ๓  

๑ 

อนุมัติการน าเข้า
รายละเอียดแผนงาน/

โครงการในระบบeMENSCR 
ประจ าปีงบประมาณ 

 

ป.รง. อนุมัติ (M7)  
ในขั้นสุดท้าย 

การน าเข้ารายละเอยีด 
โครงการ (เพิ่มเติม) 

ในระบบ eMENSCR  

 

สรุปการน าเขา้โครงการประจ าปี
งบประมาณ ในระบบ 

eMENSCR 



๑๘ 
 

 กระบวนการหลัก  :  การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔        
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 กระบวนการสนับสนุน :  ประสาน ก ากับ ติดตาม การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณของ
กระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
   ตัวชี้วัดข้อก าหนดที่ส าคัญ :  
 ๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนงาน/โครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส 
   ๒. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุง/ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒) 

รูปที่ ๓ ผังการไหลเวียนของกระบวนการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  
ไตรมาส ๑ – ๔  ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 

สัญลักษณ ์
 
 
 
        เร่ิมต้น/สิ้นสดุ          ด าเนินการ        ตัดสนิใจ/พิจารณา           ขึ้นหน้าใหม่           ทิศทางการไหล 

 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 
 

๑ 

 
 
 
 

 

 
สิ้นไตรมาส 

ธ.ค. 
มี.ค. 
มิ.ย. 
ก.ย. 

 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ก าหนดให้หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณในระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส  
โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส 
ทางเว็ปไซต์ https://emenscr.nesd.go.th 
 

 
๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
สิ้นไตรมาส 

ธ.ค. 
มี.ค. 
มิ.ย. 
ก.ย. 

มีหนังสือแจ้งกรมและหน่วยงานกอง/ส านัก/
ศูนย์ ในสังกัด สป.รง.ให้รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการฯ รายไตรมาส และยืนยัน
การส่งรายงานความก้าวหน้าทางระบบ
eMENSCR โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร 
ตามล าดับการบังคับบัญชาในระดับกรม   
 

 
๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๓๐ วัน 
หลังสิ้น 
ไตรมาส 

ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 
ต.ค. 

- ประสานงาน ก ากับ ติดตาม การรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส 
- กรมและหน่วยงานกอง/ส านกั/ศูนย์  
ในสังกัด สป.รง. รายงานความก้าวหน้า โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามล าดับการบังคับบัญชาในระดับกรม 

สศช. แจ้งก าหนดการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนิน 

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR 

รายไตรมาส 

 
แจ้งกรมและหน่วยงาน 

กอง/ส านัก/ศูนย์ 
ในสังกัด สป.รง. รายงาน

ความก้าวหน้า 

หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ

ในระบบ eMENSCR  

รายไตรมาส 

๑ 

https://emenscr.nesd.go.th/


๑๙ 
 

 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 
 

๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
๓๐ วัน 
หลังสิ้น 
ไตรมาส 

ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 
ต.ค. 

 
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ 
ที่กรมและหน่วยงานกอง/ส านกั/ศูนย์  
ในสังกัด สป.รง. ได้รายงานความก้าวหน้า  
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส  

 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ วัน 
หลังสิ้น 
ไตรมาส 

ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 
ต.ค. 

 
 

- รวบรวม ประมวลผล และสรปุรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการประจ าปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR  
รายไตรมาส ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามล าดับการบังคับบัญชาระดับกรม 
 
- หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการประจ าป ี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส 
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (กรมการ 
จัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการ
ท างาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และส านักงานประกันสังคม) 
๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอ านวยการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

๖ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

๓๐ วัน 
หลังสิ้น 
ไตรมาส 

ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 
ต.ค. 

 
ป.รง. อนุมัติรายงานความกา้วหน้าการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ ในระบบ 
eMENSCR รายไตรมาส ตามล าดับการบังคบั
บัญชา (M7) ในชัน้สุดทา้ย 

 
๗ 
 
 

 
 
 
 
 

 

สิ้น 
ไตรมาส ๔ 

(ต.ค.) 

จัดท าสรปุรายงานความก้าวหนา้โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรปูประเทศ  
รายไตรมาส (๔ ไตรมาส) ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เผยแพร่ทางระบบ 
Intranet และแจ้งหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
แผนงาน/โครงการรับทราบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า 

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส 

๑ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติ
รายงานความก้าวหน้า

โครงการประจ าปี
งบประมาณ 

ในระบบ eMENSCR  

รายไตรมาส 

 

ป.รง. อนุมัติ 

 (M7) ในขั้นสุดท้าย 

รายงานสรุปความก้าวหน้า 
การด าเนินโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ 



๒๐ 
 

 

๙. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
 

กระบวนการหลัก  :  การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๑ ครม. ประกาศใช้แผน ๓ ระดบั 
แผนระดับ ๑ ยทุธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนระดับ ๒ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๓ แผน  
แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
แผนระดับ ๓ แผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕ 

๑. ครม. เห็นชอบและประกาศใช้
ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๓ แผน แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ เพื่อเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาประเทศ 
๒. กระทรวงแรงงาน เห็นชอบการจัดท า
แผนปฏบิัติการด้านแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ  
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน
ด้านแรงงาน 

ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของ ครม. 

๑. ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผนผัง
ความเชื่อมโยง 
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของ
กระทรวงแรงงาน 
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 
และแผนปฏิรูป
ประเทศ 
ระดับที่ ๑ รวบรวม
รายละเอียด/
ข้อมูล/ประเด็น
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๖ ด้าน  แผนแม่บทฯ 
๒๓ แผน แผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๓ ด้าน  
แผนพัฒนาฯ ๑๒  

- คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิ
- คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ 
- ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

- ยุทธศาสตรช์าติ  
๒๐ ปี   
- แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๓ แผน  
- แผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๓ ด้าน 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
- แผนปฏบิัติการ
ด้านแรงงาน  
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

 

๒ ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน 
ประเด็นเป้าหมาย ตัวชีว้ัด 
ที่เก่ียวข้อง 
 

๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน 
ระดับ ๑-๓ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจ 
กระทรวงแรงงาน ประเด็นเปา้หมาย 
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

๒ สัปดาห์ กลุ่ม ป.ย.ป. 
ร่วมกับหน่วยงาน
กอง/ส านัก/ศนูย์ 
ในสังกัด สป.รง. 
และกองยุทธศาสตร์ 

- หนังสือเชิญ 
กรม/หน่วยงานใน
สังกัด สป.รง. 
ร่วมประชุม  
 

 



๒๑ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

  ๒. จัดประชุมร่วมกับกรมและ 
หน่วยงาน กอง/ส านัก/ศูนย์ ในสังกัด   
สป.รง. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยง     
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับแผนงาน/โครงการ 
ของส่วนราชการ  
๓. สรุปและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
ของแผน ๓ ระดับทีส่อดคล้องเชื่อมโยง
ภารกิจกระทรวงแรงงาน ประเด็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
 

 และแผนปฏบิัติการ
ด้านแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ระดับที่ ๒ วิเคราะห ์
สังเคราะห์ ความ
เชื่อมโยงของแผน  
๓ ระดับ กับภารกิจ
กระทรวงแรงงาน 
ระดับที่ ๓ จัด
ประชุมร่วมกับกรม
และหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง. 
วิเคราะห์ความ 
เชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการของส่วน
ราชการ 
ระดับที่ ๔ จัดท า
แผนผังความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับ ๑-๓ ที่
สอดคล้องเชื่อมโยง
กับภารกิจ 

และแผนงาน 
ของทุกกรม 

- เอกสารสรุปและ
วิเคราะห์ความ 
เชื่อมโยงของ 
แผน ๓ ระดับ 
ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงภารกิจ
กระทรวงแรงงาน  
 

 

๓ จัดท าผงัความเชื่อมโยง 
แผน ๑ – ๓ ในแต่ละระดับ 
 

ออกแบบและจัดท าแผนผังความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
ระดับ ๑-๓ ที่เก่ียวข้องกับแรงงาน  
ในรูปแบบ Infographics 
 

๑ สัปดาห ์ กลุ่ม ป.ย.ป. แผนผังความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตรช์าติ
และแผน 
ระดับ ๑-๓ 
ที่เก่ียวข้องกับ
แรงงาน  

 

๔ จัดท าข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น
เป้าหมายย่อย ตัวชีว้ัด 
โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละ
ประเด็นที่เก่ียวข้องและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

วิเคราะห์ประเด็นด้านแรงงาน เพื่อจัดท า
ข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น เป้าหมายย่อย 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละ
ประเด็นที่เก่ียวข้อง และขับเคลือ่น
ยุทธศาสตรช์าติ แผนการปฏิรปูประเทศ 
กับโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 

รอบปีงบประมาณ กลุ่ม ป.ย.ป. เอกสารสรุปข้อมูล
แผน ๓ ระดับและ
การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรช์าติ 

 



๒๒ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

  ของกระทรวงแรงงานแรงงาน เพื่อเสนอ 
ผู้น า ป.ย.ป. และผู้บริหารกระทรวง
แรงงาน รับทราบ 
 

 กระทรวงแรงงาน
ในรูปแบบ 
Infographics 
ระดับที่ ๕ เผยแพร่
ข้อมูล/แผนผงัความ
เชื่อมโยง แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ของกระทรวงแรงงาน 
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 
และแผนปฏิรูป
ประเทศ ให้กับ
ผู้รับบริการ/
หน่วยงาน ผ่าน
ช่องทางตา่งๆ 
๒. จ านวนการใช ้
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว 
(ITA : e๑๔) 

 และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
กับโครงการส าคัญ
ประจ าปี
งบประมาณของ
กระทรวงแรงงาน 

 

๕ เผยแพร่ข้อมูลและเอกสาร 
ให้ผู้รับบริการ/หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รบับริการ/
หน่วยงานที่ขอรับการสนบัสนุนข้อมูล 
 

๒. จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง
ให้กับผู้รับบริการ/หน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนนุข้อมูลผ่านช่องทางตา่งๆ 
 

รอบปีงบประมาณ  หนังสือน าส่ง/
แฟ้มข้อมูล (File) 
การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น แผ่นปลิว 
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) เป็นตน้ 

 



๒๓ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

    ระดับที่ ๑  
จ านวน ๑ คร้ัง 
ระดับที่ ๒  
จ านวน ๒ คร้ัง 
ระดับที่ ๓  
จ านวน ๓ คร้ัง 
ระดับที่ ๔  
จ านวน ๔ คร้ัง 
ระดับที่ ๕  
จ านวน ๕ ครั้งขึน้ไป 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

กระบวนการหลัก  :  การน าเข้าข้อมูลโครงการประจ าปีงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๑ สศช. แจ้งการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR 
 

๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ประสานงานและติดตาม 
เก่ียวกับรายละเอียด ขั้นตอน หว้งเวลา
การน าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  
๒. ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ(สศช.) แจ้งการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณ ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ สศช.  กลุ่มไลน์ เป็นตน้ 
 

เดือน ตุลาคม ๑. จ านวนข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
ที่สามารถน าเข้า
ในระบบติดตาม 
และประเมินผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR) 
๒. จ านวนระบบ
สารสนเทศ 
ที่สนบัสนนุการ
ท างานได้รับการ
พัฒนาและปรบัปรงุ 
(PMQA ๑๖.๑) 
๓. จ านวนการใช ้
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว 
(ITA : e๑๔) 

กลุ่ม ป.ย.ป. - หนังสือ/ข้อความ
จาก สศช. แจ้งการ
น าเข้าข้อมูล
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 
ในระบบ 
eMENSCR 
- คู่มือระบบ
ติดตามประเมนิผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR) 

 

๒ แจ้งกรมและหน่วยงานกอง/
ส านัก/ศนูย์ ในสงักัด สป.  
ในการน าเข้ารายละเอียดข้อมูล
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 

กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและ
หน่วยงานกอง/ส านัก/ศูนย์ ในสงักัด สป. 
ขอความร่วมมือในการน าเข้ารายละเอียด
ข้อมูลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR 

เดือน ตุลาคม กลุ่ม ป.ย.ป. หนังสือ กลุ่ม ป.ย.ป. 
แจ้งกรมและหนว่ยงาน
กอง/ส านัก/ศนูย์ 
ในสังกัด สป. น าเข้า
รายละเอียดข้อมูล
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR 

 

 



๒๕ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๓ น าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนระดับ ๓ ในระบบ 
eMENSCR 

๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ประสานงาน ก ากับ 
ติดตาม การน าเข้าแผนงาน/โครงการ 
ในระบบ eMENSCR 
๒. กรมและหน่วยงานกอง/ส านัก/ศูนย์  
ในสังกัด สป.รง. แจ้งการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR โดย
ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารตามล าดับ
การบังคับบัญชาในระดับกรม 
 

เดือน 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 - กลุ่ม ป.ย.ป. 
- กรม และ
หน่วยงาน กอง/
ส านัก/ศนูย์ ใน
สังกัด สป.รง. 

- หนังสือจากกรม
และหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง. 
แจ้งรายละเอียด
โครงการและ
จ านวนแผน/
โครงการ ที่น าเข้า
ในระบบ eMENSCR 
- คู่มือระบบ
ติดตามประเมนิผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR) 

แบบฟอร์ม 
ในระบบ 
eMENSCR 
ประกอบด้วย  
๕ ส่วนหลัก  
(Module) 
M1 : ความ
เชื่อมโยงกับแผน
ระดับต่างๆ 
M2 : ข้อมูลทั่วไป 
M3 : รายละเอียด
โครงการ 
M4 : กิจกรรม 
M5 : แผนการใช้
งบประมาณ 

๔ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลแผนงาน/โครงการ  
ตามแผนระดับ ๓ 

กลุ่ม ป.ย.ป. ตรวจสอบความถูกต้อง 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ/ 
กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูประเทศ รหัสงบประมาณ  
ปีด าเนินการ จ านวนโครงการ และ
รายละเอียดข้อมูลโครงการประจ าปี
งบประมาณทีน่ าเข้าในระบบ eMENSCR 

เดือน 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 กลุ่ม ป.ย.ป. เอกสารสรุป
จ านวนแผนงาน/
โครงการจาก 
กรม/หน่วยงาน  
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ
ในระบบ eMENSCR  

 

 



๒๖ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๕ อนุมัติการน าเข้ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการในระบบ 
eMENSCR ประจ าปี
งบประมาณ 

๑. กลุ่ม ป.ย.ป. เสนอรองปลัดกระทรวง
แรงงาน (หัวหนา้กลุ่มภารกิจ) เพื่อ 
ขออนุมัติการน าเข้ารายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน   
ในระบบ eMENSCR 
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน  ในระบบ eMENSCR  
      ๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสรมิ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ (กรมการจัดหางานและกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน) 
      ๒) กลุ่มภารกิจดา้นประกนัความมั่นคง
ในการท างาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและส านักงานประกันสงัคม) 
     ๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

เดือน ธันวาคม  กลุ่ม ป.ย.ป. หนังสือเสนอ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ขออนุมัติการ
น าเข้ารายละเอียด
ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 
 

 

๖ ปลัดกระทรวงแรงงาน  
อนุมัติ (M7) ในขั้นสุดทา้ย 
 

ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตัิการน าเข้า
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR ตามล าดับการบังคับ
บัญชา (M7) ในชัน้สุดทา้ย 

เดือน ธันวาคม  กลุ่ม ป.ย.ป. หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
แรงงาน ขออนุมัติ
การน าเข้า  

 



๒๗ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

      รายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 
 

 

๗ การน าเข้ารายละเอียด
โครงการ (เพิ่มเติม)  
ในระบบ eMENSCR 

๑. สศช. แจ้งหน่วยงานที่มโีครงการ
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ สามารถ 
น าโครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR ได้  
โดยน าเข้าในช่วงการรายงาน 
ความก้าวหน้ารายไตรมาส (เดือน ม.ค. , 
เม.ย. , ก.ค. และ ต.ค.) โดยให้ผ่านการ
อนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 

๒. กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งการน าเข้า
โครงการ (เพิ่มเติม) ระหว่างปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 
 

๓. กรมและหน่วยงานกอง/ส านัก/ศูนย์  
ในสังกัด สป.รง. แจ้งการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ (เพิม่เติม) 
ระหว่างปีงบประมาณ ในระบบ 
eMENSCR โดยผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารตามล าดับการบังคับบัญชา 
ในระดับกรม 

ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นไตรมาส 
(เดือน มกราคม  

เมษายน 
กรกฎาคม 
ตุลาคม ) 

 - กลุ่ม ป.ย.ป. 
- กรม และ
หน่วยงาน กอง/
ส านัก/ศนูย์  
ในสังกัด สป.รง. 

- หนังสือ กลุ่ม ป.ย.ป. 
แจ้งกรมและหนว่ยงาน
กอง/ส านัก/ศนูย์ 
ในสงักัด สป. ใหน้ าเขา้
รายละเอียดข้อมูล
โครงการ (เพิ่มเติม) 
ระหว่างปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 
 

- หนังสือจากกรม
และหน่วยงาน 
ในสังกัด สป.รง. 
แจ้งรายละเอียด
โครงการและ
จ านวนแผน/
โครงการ ที่น าเข้า 
(เพิ่มเติม) ในระบบ 
eMENSCR  

 

 



๒๘ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

  ๔. กลุ่ม ป.ย.ป. ตรวจสอบความถูกต้อง 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ/ 
กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูปประเทศ รหัสงบประมาณ  
ปีด าเนินการ จ านวนโครงการ และ
ความซ้ าซ้อน ของรายละเอียดขอ้มูล
โครงการ (เพิ่มเติม) ทีน่ าเข้าในระบบ 
eMENSCR  
 

๕. กลุ่ม ป.ย.ป. เสนอรองปลัดกระทรวง
แรงงาน (หัวหนา้กลุ่มภารกิจ) เพื่อ 
ขออนุมัติการน าเข้ารายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ (เพิ่มเติม) ประจ าปี
งบประมาณ ของทุกกรมในสังกดั
กระทรวงแรงงาน ในระบบ eMENSCR 
 

๖. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติการน าเข้า
รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
(เพิ่มเติม) ประจ าปีงบประมาณ ของ 
ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน   
ในระบบ eMENSCR  
      ๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสรมิ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กรมการจัดหางานและกรม 

   - หนังสือเสนอ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ขออนุมัติการ
น าเข้ารายละเอียด
ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 
(เพิ่มเติม) 
ในระบบ eMENSCR 
- หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
แรงงาน ขออนุมัติ
การน าเข้า
รายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
(เพิ่มเติม) ในระบบ 
eMENSCR 
 

 

 



๒๙ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

  พัฒนาฝีมือแรงงาน) 
      ๒) กลุ่มภารกิจดา้นประกนัความมั่นคง
ในการท างาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง 
แรงงานและส านักงานประกันสงัคม) 
     ๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 
 

๗. ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัตกิาร
น าเข้าแผนงาน/โครงการ (เพิ่มเติม) 
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR 
ตามล าดับการบังคับบัญชา (M7)  
ในชั้นสุดท้าย 
 

     

๘ สรุปการน าเข้าโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR 

สรุปข้อมูลจ านวนโครงการที่น าเข้าสู่
ระบบ eMENSCR ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน โดยเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏิรปูประเทศ 

หลังสิ้นไตรมาส 
(เดือน 

มกราคม 
เมษายน 

กรกฎาคม 
ตุลาคม) 

 กลุ่ม ป.ย.ป. เอกสารสรุปข้อมูล
จ านวนโครงการ 
ที่น าเข้าสู่ระบบ 
eMENSCR  
ของทุกกรม 
ในสังกัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน  
 

 

 
 



๓๐ 
 

กระบวนการหลัก  :  การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔  ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
                           โดยได้รับการอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา (M7) 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๑ สศช. แจ้งก าหนดการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนิน 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR  
รายไตรมาส 
 

๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ติดตามรายละเอียด 
ขั้นตอน ห้วงเวลาการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ ในระบบตดิตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
รายไตรมาส  
 

๒. ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก าหนดให้
หน่วยงานรายงานความก้าวหนา้ผล 
การด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส 
โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน  
หลังสิ้นไตรมาส ทางเว็ปไซต์ 
https://emenscr.nesd.go.th 

สิ้นไตรมาส 
(เดือน 

ธันวาคม 
มีนาคม 
มิถุนายน 
กันยายน) 

๑. ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ในระบบตดิตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ(eMENSCR) 
รายไตรมาส 
ระดับที่ ๑ 
แจ้งการรายงาน
ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนิน
โครงการประจ าปี
งบประมาณ  
ในระบบ 
eMENSCR 
รายไตรมาส 
ระดับที่ ๒ 
ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบข้อมูล 

กลุ่ม ป.ย.ป. - หนังสือ/ข้อความ
จาก สศช.  
แจ้งการรายงาน
ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนนิ
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 
- คู่มือระบบ
ติดตามประเมนิผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR) 

 

๒ แจ้งกรมและหน่วยงานกอง/
ส านัก/ศนูย์ ในสงักัด สป.รง.
รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนนิโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ในระบบ
eMENSCR รายไตรมาส 

กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและ
หน่วยงานกอง/ส านัก/ศูนย์ ในสงักัด  
สป.รง ให้รายงานความก้าวหน้า 
รายไตรมาส และยืนยันการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทางระบบeMENSCR  
โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร 
ตามล าดับการบังคับบัญชาในระดับกรม   

สิ้นไตรมาส 
(เดือน 

ธันวาคม 
มีนาคม 
มิถุนายน 
กันยายน) 

กลุ่ม ป.ย.ป. หนังสือ กลุ่ม ป.ย.ป. 
แจ้งกรมและหนว่ยงาน
กอง/ส านัก/ศนูย์ 
ในสังกัด สป.รง. 
รายงาน
ความก้าวหน้าฯ  
ในระบบ eMENSCR 

 

https://emenscr.nesd.go.th/


๓๑ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๓ หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนิน
โครงการประจ าป ี
งบประมาณ ในระบบ
eMENSCR รายไตรมาส 

๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ประสานงาน ก ากับ 
ติดตาม การรายงานความก้าวหน้า 
โครงการประจ าปีงบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส 
 

๒. กรมและหน่วยงานกอง/ส านัก/ศูนย์  
ในสังกัด สป.รง. รายงานความกา้วหน้า 
โครงการประจ าปีงบประมาณ ในระบบ 
eMENSCR รายไตรมาส โดยผ่านการ
อนุมัติจากผู้บริหารตามล าดับ 
การบังคับบัญชาในระดับกรม 
 

ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นไตรมาส 

(เดือน 
มกราคม 
เมษายน 

กรกฎาคม 
ตุลาคม) 

การรายงาน
ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนนิ
โครงการประจ าปี
งบประมาณ ใน
ระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส ของ
กรมและหน่วยงาน 
กอง/ส านัก/ศนูย์ 
ในสังกัด สป.รง. 
ระดับที่ ๓ 
ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของโครงการ
ที่กรมและหน่วยงาน 
ในสังกัด สป.รง. 
รายงาน
ความก้าวหน้า  
ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 
ระดับที่ ๔ 
ประมวลผลร้อยละ
ความก้าวหน้า 

- กลุ่ม ป.ย.ป. 
- กรม และ
หน่วยงาน กอง/
ส านัก/ศนูย์  
ในสังกัด สป.รง. 

หนังสือจากกรม
และหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง. 
แจ้งความกา้วหน้า
ผลการด าเนนิ
โครงการประจ าปี
งบประมาณ  
ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 

แบบฟอร์ม
รายงาน 
ความก้าวหน้า 
ในระบบ 
eMENSCR 
 

๔ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลรายงานความก้าวหนา้ 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR  
รายไตรมาส 
 

กลุ่ม ป.ย.ป. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการที่กรมและหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง. ได้รายงานความก้าวหน้า 
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส 
 
 

ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นไตรมาส 

(เดือน 
มกราคม 
เมษายน 

กรกฎาคม 
ตุลาคม) 

กลุ่ม ป.ย.ป. เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ จาก 
กรม/หน่วยงาน  
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ
ในระบบ eMENSCR  
 

 

 
 



๓๒ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๕ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
อนุมัติรายงานความกา้วหน้า 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR  
รายไตรมาส 
 

๑. รวบรวม ประมวลผล และสรุปรายงาน
ความก้าวหนา้โครงการประจ าปีงบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส  
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามล าดับการบังคับบัญชาระดับกรม 
 

๒. กลุ่ม ป.ย.ป. เสนอรองปลัดกระทรวง
แรงงาน (หัวหนา้กลุ่มภารกิจ) เพื่อ 
ขออนุมัติรายงานความก้าวหนา้โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน  ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 
 

๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 
       ๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ (กรมการจัดหางานและ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
      ๒) กลุ่มภารกิจด้านประกัน 
ความมั่นคงในการท างาน  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และส านักงานประกันสังคม) 

ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นไตรมาส 

(เดือน 
มกราคม 
เมษายน 

กรกฎาคม 
ตุลาคม) 

การด าเนนิโครงการ 
ประจ าปงีบประมาณ 
(จ าแนกรายกรม / 
กลุ่มภารกิจ/
ภาพรวมกระทรวง
แรงงาน) และ
น าเสนอข้อมูล 
ในรูปแผนภูมิและ
กราฟ 
ระดับที่ ๕ 
รายงาน
ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนนิ
โครงการประจ าปี
งบประมาณ  
ไตรมาส ๑ – ๔  
ในระบบตดิตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR) 
๒. ร้อยละ 
ความส าเร็จในการ
ปรับปรุง/ทบทวน
คุณภาพ 

กลุ่ม ป.ย.ป. - หนังสือเสนอ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ขออนุมัติการ
รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการ
ประจ าปงีบประมาณ 
ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 
- เอกสาร
ประมวลผลร้อยละ
ความก้าวหน้า 
การด าเนนิโครงการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
(จ าแนกรายกรม / 
กลุ่มภารกิจ) 
 

-  

 



๓๓ 
 

 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

        ๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

 การปฏิบัติงาน/
การให้บริการ  
(ITA : e๑๑/e๑๒) 
 

   

๖ ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตัิ 
รายงานความก้าวหน้า (M7) 
ในขั้นสุดทา้ย 

๑. ปลัดกระทวงแรงงานอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส ตามล าดบัการบังคบับัญชา 
(M7) ในชัน้สุดท้าย 
 
๒. มีหนังสือแจ้งกรมและหน่วยงานกอง/
ส านัก/ศนูย์ ในสงักัด สป.รง.แจง้เร่ือง 
การอนุมัติรายงานความกา้วหนา้  
ประจ าไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ก ากับติดตามงานของหน่วยงานในสังกัด 

ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นไตรมาส 

(เดือน 
มกราคม 
เมษายน 

กรกฎาคม 
ตุลาคม) 

กลุ่ม ป.ย.ป. - หนังสือถึง ป.รง. 
ขอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้า 
การด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR 
รายไตรมาส 
- กราฟแท่งแสดง
ร้อยละความก้าวหน้า 
การด าเนนิโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
(จ าแนกรายกรม /
ภาพรวมกระทรวง
แรงงาน) 
- หนังสือแจ้งกรม
และหน่วยงาน 
ในสังกัด สป.รง.
รับทราบรายงาน
ความก้าวหน้า 

 

 



๓๔ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๗ รายงานสรุปความก้าวหนา้ 
การด าเนินโครงการภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทฯ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

จัดท าสรปุรายงานความก้าวหนา้ 
โครงการประจ าปีงบประมาณ  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแมบ่ทฯ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ รายไตรมาส 
(๔ ไตรมาส) ของหน่วยงานในสงักัด
กระทรวงแรงงาน เผยแพรผ่่านช่องทาง
ต่างๆ เชน่ ระบบ Intranet และแจ้ง
หน่วยงานที่รับผดิชอบแผนงาน/โครงการ
รับทราบ 

สิ้นไตรมาส ๔ 
(เดือน ตุลาคม) 

 กลุ่ม ป.ย.ป. เอกสารสรุป
รายงาน
ความก้าวหน้า 
โครงการประจ าปี
งบประมาณ  
ที่เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางตา่งๆ 
 

 



๓๕ 
 

 

๑๐. การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
  

 ๑) การด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการหลัก  ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 

  เชิงปริมาณ 
1.      ๑. จ านวนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สามารถน าเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

   ๒. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการท างานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (PMQA ๑๖.๑)  
  ๓. จ านวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเรว็ (ITA : e๑๔) 

 ๔. ร้อยละความส าเร็จในการปรบัปรุง/ทบทวนคุณภาพการปฏบิัติงาน/การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒) 
 

 เชิงคุณภาพ 
  ๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ กิจกรรม 

ของกระทรวงแรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
       ๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส 
 

  การประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามกระบวนการหลัก ภายใต้ตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด ข้างต้น 
กลุ่ม ป.ย.ป. สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามขั้นตอน ระยะเวลา และค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว  
  อย่างไรก็ตาม พบว่า มีปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบท างานในลักษณะท างานที่บ้าน 
(Work From Home) และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการท างานโดยการจัดตั้งห้องสนทนา
แบบกลุ่ม (Group Chat) เพ่ือใช้ติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 ๒) การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการของกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแร งงานในลักษณะแผนภูมิ กราฟ ภาพ 
Infographic เพื่อให้มีรูปแบบที่โดดเด่น น่าสนใจ และสะท้อนภาพการด าเนินโครงการในเชิงคุณภาพ
ได้ดียิ่งขึ้น 
 

  ๓) การจัดท าเอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง  
กับกระทรวงแรงงาน รวมถึงเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดท าแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับ ๑ – ๓ และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 

  ๔) ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการในระยะต่อไป 
   ๔.๑) แผนการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับกรมและระดับจังหวัด 



๓๖ 
 

    ๔.๒) ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาฝึกอบรมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน   
   ๔.๒) การส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
๑๑. เอกสารอ้างอิง  
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 
 ๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน 
 ๓) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน 
 ๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๕) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 ๖) ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๗) หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การ
จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) 
 ๘) ค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งกลุ่ม
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) 
 ๙) คู่มือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
 
 
 
 
 
 


