
หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการราย ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) 
ของ (ส่วนราชการ ..............................) 

* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

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

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

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

............................................................................................................................................ 
(สรุปสาระส าคัญของแผน) 

ส่วนที่  ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

  ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  ..........(หลัก)................................. 
  (๑) เป้าหมาย ................................................................... 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................. 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)   

  ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  ..........(รอง)................................. 
  (๑) เป้าหมาย ................................................................... 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................. 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตไิด้อย่างไรบ้าง)  

  X) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.......... (รอง)................................. 
  (๑) เป้าหมาย ................................................................... 

  (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................. 

  (๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์  ท้ัง น้ี  
ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด 

 
 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (๑) ประเด็น .............................(หลัก)....................... 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่........................................................ 

 เป้าหมายที่....(กรณีท่ีแผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย).......... 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

    (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา  

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย) 

 

 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

(๒) ประเด็น .............................(รอง)......................... 

(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่........................................................ 

 เป้าหมายที่....(กรณีท่ีแผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย).......... 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(๒.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา  

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย) 

๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

   ๑) เป้าหมาย ......................................... 

   ๒) แนวทางการพัฒนา............................. 

   ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ.. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ 

ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

๒.๒.๓  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน................................................................ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๓) กิจกรรม 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/ขั้นตอนการ 

ด าเนินงาน/กิจกรรม/เป้าหมายกิจกรรม) 

๒.๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock)  

๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป..................................................................... 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป...................................... 

๓) โครงการที่สนับสนุน....................................................................... 

หมายเหตุ :  สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ...................................... 

๒) เป้าหมายรวมที่ .................................... 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ .............(หลกั)........................ 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ .................. 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

 (๓.X)  แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(รอง)......................... 

(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ......................... 

(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๔.X)  แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

X) ยุทธศาสตร์ที่............... (รอง)....................... 

   (X.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่................................... 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

   (X.๒)  แนวทางการพัฒนาที่...................................... 

   (X.X)  แนวทางการพัฒนาที่...................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ .... 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .... 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

๔) ตัวชี้วัด 

๕) กลยุทธ์ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต/ิเป้าหมาย/กลยุทธ์) 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจา้ของแผน)..... 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจา้ของแผน)..... 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจา้ของแผน)..... 

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

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับท่ี ๓ โดยสามารถเป็นได้ท้ังแผนระดับ ๓  

ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX)  
ของส่วนราชการ.....................  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ (หรือช่ืออื่นตามหมายเหตุข้อ ๒ และ ๓) เรื่อง..... 
(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ) 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

   (๕.๑)        

   (๕.๒)        

   (๕.๓)        

๓.๒.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ) 

 ๑) เป้าหมาย 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*     

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

     

 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) เรื่อง........................ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกู้ใน
ประเทศ 

      

เงินกู้
ต่างประเทศ 

      

อื่นๆ   

 

     

 

 

 

  



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๒) เรื่อง............  

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกู้ใน
ประเทศ 

      

เงินกู้
ต่างประเทศ 

      

อื่นๆ   

 

     

 

X) เรื่อง............ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกู้ใน
ประเทศ 

      

เงินกู้
ต่างประเทศ 

      

อื่นๆ  

 

      

 


