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แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3  

ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ  

 

และการเสนอแผนระดับท่ี 3  
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี 
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ค ำน ำ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดแผนเป็น 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับ 

ที่ 1 ซึ่งจะเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะ
ด าเนินการผ่านการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 เพื่อให้
เกิดการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… จะเป็นกลไกส าคัญในการ
แสดงให้เห็นถึงด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในแต่ละปีงบประมาณ และทุก ๆ ห้วง 5 ปี  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ น าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  
โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบาย
รัฐบาล และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน...  
ให้มีการจัดท าขึ้นตามความจ าเป็นเท่านั้น กล่าวคือมีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หรือกรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าแผน หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ าเป็น โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยแผนปฏิบัติการด้าน...  เป็นแผนการพัฒนาเชิง
ประเด็น (Issue Based) ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการมากกว่า  
1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนที่หน่วยงานจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จะต้องเสนอส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนและกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับแผนระดับที่ 3 ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในขณะที่หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และประจ าปี
ของส่วนราชการให้ส านักงานฯ พิจารณากลั ่นกรอง เนื ่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจร่วมกันกับ
ทุกหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าแผนระดับที่ 3 รวมทั้งการเสนอแผนต่อ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ ตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
มีหน้าที่หลักในการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ผ่านแผนระดับที่ 3 โดยมีเนื้อหาจ าแนกเป็น 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ระดับของแผน 

หลักการในการจัดท าและเสนอแผนระดบัที ่3 ต่อคณะรัฐมนตรี 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 

ภาคผนวก 

ส่วนราชการไม่จ าเป็นต้องส่ง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 

และประจ าปีของส่วนราชการ 
ให้ สศช. พิจารณากลั่นกรอง 

เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. 
พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 
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1. ทุกแผนยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแพสังคมแห่งชาติ แผนและ
นโยบายแห่งชาติ... (แผนระดัยที่ 2) เป็นอผนระดับที่ 3 ทั้งหมด  
 
2. แผนระดับที่สาม ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ แผนปฏิบัติราชการ (แผน
หน่วยงาน) แะแผนปฏิบัติการ (ประเด็นร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน) โดยต้องมี
ลักษระของแผนปฏิบัติการที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 สู่การปฏิบัติ น าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. แผนระดับที่ 3 ต้องมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น หากไม่มีกฎหาย (พ.ร.ฎ.) ล าดับศักดิ์
กฎหมายขั้นต่ าสุด) ให้จัดท าแผน ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นจึงจะจัดท าเป็นแผน
ระดับที่ 3  
 
4. แผนระดับที่ 3 ทุกแผนถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์แผนของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแะสังคม
แห่งชาติ (ไม่มีข้อยกเว้น)  
 
5. ประเด็นแผนปฏิบัติการแต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ า้ซ้อน (มีหลายแผนจาก
หลายหน่วยงานในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการทบทวน
กฎหมายท่ีก าหนดให้มีการจัดท าแผน และจัดให้มีการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหมีการจัดท าแผน เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียว 
 
6. แผนปฏิบัติการให้มีเพียงระดับเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่แผนปฏิบัติราชการของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
7. สาระของแผนระดับที่ 3 จะต้องมีอวค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนด และต้องจัดท าใบสรุปแผนฯ และส่งมาพร้อมกับแผนกด้วย  
 
8. ช่วงเวลาของแผนระดับที่ 3 ต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ หรือ (หากจ าเป็น) มีห้วงเงลาอื่นได้แต่ต้องคร่อมกับห้วงเวลาแต่ละช่วงของ
แผนแม่บทฯ (2565 2570 2575 และ 2580)  
 
9. การเสนอแผนปฏิบัติการณ์สู่กรับวนการพิจารณาของส านักงานฯ จะต่องด าเจิน
การในชักษณะการนพเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/ทราบที่ก าหนดโดย
ส านักงานเลขาธิการตณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนเข้าสู่กระบวนการฯ  
 
10. แผนระดับ 3 ทุกแผนเมื่อประกาศใช้แล้วต้องน าเข้าระบบคิดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

หลักกำรของแผนปฏิบตัิกำรด้ำน... 

2. แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ แผนปฏิบัติราชการ (แผนหน่วยงาน) 
และแผนปฏิบัติการ (ประเด็นร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน) โดยต้องมีลักษณะเป็น
แผนในเชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ น าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ทุกแผน ยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) ให้ถือเป็นแผนระดับที่ 3 
ทั้งหมด  

3. แผนระดับที่ 3 ต้องมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น หากไม่มีกฎหมาย (โดยให้ถือ พ.ร.ฎ. เป็น
ล าดับศักดิ์กฎหมายขั้นต่ าสุด) ให้จัดท าแผน ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นจึงจะจัดท าเป็น
แผนระดับที่ 3  

4. แผนระดับที่ 3 ทุกแผนถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์แผนของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ไม่มีข้อยกเว้น)  

5. ประเด็นแผนปฏิบัติการด้าน... แต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ้ าซ้อน (มีหลายแผน
จากหลายหน่วยงานในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการทบทวน
กฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผน และจัดให้มีการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้มีการจัดท าแผน เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียว 

6. แผนปฏิบัติการให้มีเพียงระดับเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี 
โดยให้หน่วยงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่แผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนย่อยของแผนปฏิบัติการ
ภายหลังจากที่แผนปฏิบัติการได้รับการประกาศใช้ หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ ยกเว้นแต่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าเสนอ 

7. สาระของแผนระดับที่ 3 จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ส านักงานฯ ก าหนด  
โดยจะต้องสรุปแผนตามแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check 
List) ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในคู่มือนี้ และส่งมาพร้อมกับแผนฯ ด้วย  

8. ช่วงเวลาของแผนระดับที่ 3 ต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ 
หรือ (หากจ าเป็น) มีห้วงเวลาอื่นได้แต่ต้องคร่อมกับห้วงเวลาแต่ละช่วงของแผนแม่บทฯ 
(2565 2570 2575 และ 2580)  

9. การเสนอแผนปฏิบัติการสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงานฯ จะต้องด าเนินการ
ในลักษณะการน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/ทราบที่ก าหนดโดยส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนเข้าสู่กระบวนการฯ  

10. แผนระดับที่ 3 ทุกแผนเมื่อประกาศใช้แล้วต้องน าเข้าระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
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แผนระดับ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน*... ทุกแผนที่หน่วยงานจะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา (ไม่ว่าจะด้วยเพราะมีกฎหมายบัญญัติ** ให้หน่วยงานต้องเสนอแผนต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการประกาศใช้ หรือ มีเหตุจ าเป็นอื่นใดที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา) หน่วยงานจะต้องเสนอแผนให้ส านักงานฯ พร้อมทั้งแนบรายการหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาแผนระดับ 3 (Check List)*** และแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... 
ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด**** เพื่อให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นตามขั้นตอน
และกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ
หน่วยงานต้องแนบเอกสารความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง 

* หรือแผนอ่ืน ๆ ที่มีชื่อตามกฎหมายก าหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหน้า 11) 
** ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย 
*** แนบรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับ 3 (ภาคผนวก ก. หน้า 53)  
**** แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)  

แผนระดับ 3 ใดบ้างที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

สรุปหลักการที่เกี่ยวกับการเสนอแผนระดับที่ 3  
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

• กรณีมีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานต้องเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา /ทราบ
ส านักงานฯ จะด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ตามแนวทางที่ส านักงานฯ ก าหนด และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานด าเนินการต่อไป   

• กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานต้องเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 
แต่หน่วยงานมีเหตุจ าเป็นอื่นใดที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ หน่วยงาน
จะต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงานฯ 
โดยผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณาความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบต่อไป ซึ่งหากส านักงานฯ 
พิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ส านักงานฯ  
จะด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานด าเนินการต่อไป   

   ส่วนราชการไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และประจ าปีของส่วน
ราชการให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจากไม่ต้องมีการน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการด้าน.. . ทุกแผนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาจะต้องเสนอส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน 
และกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 15 ธันวาคม 2563  

สรุปหลักการที่เกี่ยวกับการเสนอแผนระดับที่ 3  
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
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ระดับของแผน  

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดับเท่านั้น ตามที่
ก าหนดไว้โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562  

ทั้งนี้ แผนต่าง ๆ ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐจะเป็นแผนระดับที่ 3 
ทั้งหมด โดยมีแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับ 3 หลัก  

ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัต ิ

หมายเหตุ :  
• แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่จัดท าขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 และเป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานของรัฐในช่วงปี 2564-2565 ในการท าให้ประเทศไทยสามารถกลับสู่
ระดับการพัฒนาก่อนการระบาดของโควิด-19 และยกระดับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป โดยสามารถศึกษาข้อมูลแผนต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/  

แผนระดับ 3 

แผนระดับ 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ ป)ี แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนอื่น ๆ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 
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 1 
  ระดับที ่

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ  

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 65) 
หมายเหตุ : “ยุทธศาสตร์ชาติ” สามารถใช้กับแผนระดับที่ 1 เท่านั้น 

 2 
  ระดับที ่ แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศใน

มิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอด
ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

• “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” คือ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 3) 

• “แผนการปฏิรูปประเทศ” คือ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ตาม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

• “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” คือ แผนเพื่อใช้แนวทางในการพัฒนา
ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันและมุ่ง
ตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค (พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรา 14) 

• “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” คือนโยบายและแผนตาม
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
มาตรา 13) 

หมายเหตุ : ค าว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....” “แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน..........” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ....” และ “นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ 2 
เท่าน้ัน 

โดยเป็นแผนที่เป็นการก าหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง
ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งก าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการ
และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และ
ประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วน
ราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดความสับสน 

โดยเป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก หรือ 
กฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควรกับ
บริบทประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศให้
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ  

 2 
  ระดับที ่ แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศใน

มิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอด
ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

• “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” คือ แผนเพื่อใช้แนวทางในการพัฒนา
ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันและมุ่ง
ตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค (พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรา 14) 

• “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” คือนโยบายและแผนตาม
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
มาตรา 13) หมายเหตุ : ค าว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....” 

“แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน..........” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ....” และ “นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” สามารถใช้กับแผนใน
ระดับที่ 2 เท่านั้น 

 
 แผนระดับที่ 2 ในปัจจุบันมีเพียง 4 แผนนี้เท่านั้น โดยแผน

อื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐเป็นแผนระดับที่ 3 

• “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” คือ แผนพัฒนาตามนัยของ พ.ร.บ. 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561  

โดยเป็นแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศ
และของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันและมุ่งตอบสนอง
ความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค 

โดยเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน 
แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซ่ึงความมั่นคงแห่งชาติ 
 

• “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” คือ นโยบายและแผน
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 
2559 มาตรา 13) 
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 3 
  ระดับที ่

ระดับของแผน : ความหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ  

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  

ประกอบด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. “แผนปฏิบัติการด้าน ...” เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based)  

ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/
ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีขึ้นไป* โดยต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ 
(Action Plan) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่
ส านักงานฯ ก าหนด (หน้า 21-27 และ 53-56) 
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… โดยต้องมีแผน
เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านที่เกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้นร่วมด้วย เพื่อพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท าแผน 
และ/หรือ การควบรวมเป็นแผนเดียวกัน และ/หรือ การยกเลิกการจัดท าแผน โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…  

2. “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี” เป็นแผนของส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่าและระดับอื่น ๆ ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี 
โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

3. “แผนอื่น ๆ” หมายถึง แผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มี
กฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ  

*หมายเหตุ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนส าหรับ 
การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่ต้องส่งมาให้ส านักงานฯ 
พิจารณา ไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งไม่ต้องน าเข้าระบบ 
eMENSCR 

** แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. 
(ชื่อหน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...”เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ใน
กฎหมายให้ใช้ช่ืออื่น 
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หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อ
คณะรัฐมนตรี 

หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อ
คณะรัฐมนตรี 
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กระทรวง/หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท าและเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ดังนี้ 

ครม. 

มี 
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

จ าเป็นต้องจัดท า 
มีกฎหมาย* 

ให้น าเข้า ครม.? 

เพื่อ 

ทราบ 
ไม่ม ี
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

พิจารณา
ความจ าเป็น
ในการน าเข้า ครม. 

หน่วยงานจดัสง่แผน  
(โดยมรีฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืรอง
นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรทีีก่ ากบั

ดูแลส่วนราชการ เป็นผูล้งนาม

เทา่นัน้) ให ้สศช. เพือ่พจิารณา

และ 
ใหค้วามเห็น 

เพ่ือ 

พิจารณา 

ประสงค์ 
ในการน าเสนอแผนต่อ 

ครม. พิจารณา 

สศช.  
รวบรวมแผน 
เพ่ือเสนอ  
ครม. ทราบ 

กลไก
ทางการ
บริหาร** 

หน่วยงานรักษาการกฎหมาย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน

ความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต้อง 
จัดท า 

eMENSCR 

พิจารณา 
ความจ าเป็น 

ในการจัดท า 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR eMENSCR 

สศช. แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่
หน่วยงาน 

สศช. พิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอ ครม. 

พิจารณา 

สศช. พิจารณาแล้ว ไม่
จ าเป็นต้องเสนอ ครม. 

พิจารณา 

สศช. แจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงาน 

สรุปการพิจารณาความจ าเปน็การจดัท าแผนปฏบิัตกิารด้าน… และน าเสนอ
แผนปฏิบัตกิารด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

หมายเหตุ : หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการมายังส านักงานฯ พิจารณา เน่ืองจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้ 
* ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย  
**กลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งใน
ส่วนของคณะกรรมการระดับชาติจะต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งโดยกฎหมาย โดยให้ถือว่า 
พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย และจะต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเท่าน้ัน จึงจะถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับ
กรณีที่ระบุภารกิจให้คณะกรรมการจัดท าและเสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา/ทราบ ซึ่งหากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนต่อ 
ครม. พิจารณา/ทราบ ดังนั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการพิจารณาความจ าเป็น
ของการจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ 

หน่วยงาน
ปรับปรุงแผน
ตามความเห็น
ของ สศช. 
(กรณีที่มี

ความเห็นให้ปรับ
แผนฯ ก่อนการ
น าเสนอ ครม.) 

ทั้งนี้ ทุกแผนปฏิบัตกิารด้าน... 
ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี 

องค์ประกอบตามรายการตรวจสอบ
การพิจารณาแผนระดับที่ 3  

(Check List) ตามที่ สศช. ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

หน่วยงานเสนอ
แผนไปยัง  

ครม. พิจารณา  
พร้อมความเห็น
ของ สศช. 

(กรณี สศช. ไม่ได้
ระบุให้ส่งกลับเพื่อ
พิจารณากล่ันกรอง

อีกครั้ง) 

จ าเป็นต้องน าเข้า ครม. 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR 

(กรณี สศช. ระบุให้ส่งกลับเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง  

ก่อนน าเสนอ ครม.) 

ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... 
ที่หน่วยงานจะน าเข้าระบบจะต้องมีข้อมูล
ตามองค์ประกอบที่แสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  
(Check List) ตามที่ สศช. ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

ไม่จ าเป็นต้องน าจัดท า 

ครม. 

มี 
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

จ าเป็นต้องจัดท า 
มีกฎหมาย* 

ให้น าเข้า ครม.? 

ไม่ม ี
กฎหมาย 
ให้จัดท า 

พิจารณา
ความจ าเป็น
ในการน าเข้า ครม. 

หน่วยงานจัดสง่แผน  
(โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสงักัด หรือรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ก ากับดแูล
ส่วนราชการ เป็นผู้ลงนามเท่าน้ัน) ให้ 

สศช. เพ่ือพิจารณาและ 
ให้ความเห็น 

พิจารณา/ 
ทราบ 

ประสงค์ 
ในการน าเสนอแผนต่อ 

ครม. พิจารณา 

สศช.  
รวบรวมแผน 
เพ่ือเสนอ  
ครม. ทราบ 

กลไก
ทางการ
บริหาร** 

หน่วยงานรักษาการกฎหมาย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน

ความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต้อง 
จัดท า 

eMENSCR 

พิจารณา 
ความจ าเป็น 

ในการจัดท า 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR eMENSCR 

สศช. แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่
หน่วยงาน 

สศช. พิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอ ครม. 

พิจารณา 

สศช. พิจารณาแล้ว ไม่
จ าเป็นต้องเสนอ ครม. 

พิจารณา 

สศช. แจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ปรับปรุงแผน
ตามความเห็น
ของ สศช. 
(กรณีที่มี

ความเห็นให้ปรับ
แผนฯ ก่อนการ
น าเสนอ ครม.) 

ทั้งนี้ ทุกแผนปฏิบัตกิารด้าน... 
ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี 

องค์ประกอบตามรายการตรวจสอบ
การพิจารณาแผนระดับที่ 3  

(Check List) ตามที่ สศช. ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

หน่วยงานเสนอ
แผนไปยัง  

ครม. พิจารณา  
พร้อมความเห็น
ของ สศช. 

(กรณี สศช. ไม่ได้
ระบุให้ส่งกลับเพื่อ
พิจารณากล่ันกรอง

อีกครั้ง) 

จ าเป็นต้องน าเข้า ครม. 

หน่วยงานประกาศใช้แผน 
พร้อมน าเข้าระบบ  

eMENSCR 

(กรณี สศช. ระบุให้ส่งกลับเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง  

ก่อนน าเสนอ ครม.) 

ทุกแผนปฏิบัติการด้าน... 
ที่หน่วยงานจะน าเข้าระบบจะต้องมีข้อมูล
ตามองค์ประกอบที่แสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3  
(Check List) ตามที่ สศช. ก าหนด  

เป็นอย่างน้อย 

ไม่จ าเป็นต้องน าจัดท า 

สศช. ท าหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาให้หน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนที่จะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิ จารณา/ทราบจะต้อง เสนอ
ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนและ
กระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 และวันที่ 15 ธันวาคม 2563  

แผนปฏิบัต ิ
การด้าน... 

 
ในการจัดท า 
และเสนอแผน 
ต่อคณะรัฐมนตร ี

หลักการ 

กรณีที่แผนปฏิบัติการด้าน... ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่าง
กว้างขวาง ก่อนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของส านักงานฯ ให้
หน่วยงานเจ้าของแผนจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน 
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดย
แผนปฏิบัติการด้าน... ต้องเป็นการถ่ายทอดแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยต้อง
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
การจัดท าและการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

แผนปฏิบัติการด้าน...  3 
  ระดับที ่

1. ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 
1.1 มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์

สุดท้าย 
1.2 ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน และแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทฯ และ

แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมในรายละเอียด หน่วยงานจะต้องมี
เหตุจ าเป็น โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบ
วงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งแผนต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติ โดยต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะ
จัดท าขึ้น เพื่อพิจารณาควบรวมเป็นแผนเดียวกัน หรือ จัดท าในรูปแบบแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง/กรมแทนแผนปฏิบัตกิารด้าน…  

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี 
2.1 มีกฎหมายก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรพีิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้แผน  

• หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 23-28 และ 54-57 

• หน่วยงานเสนอแผน (โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแลส่วนราชการ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น หรือแนบเอกสารยืนยันว่าแผนฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการให้น าเสนอ
แผนฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส าหรับกรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผน
มายังส านักงานฯ แต่จะต้องแนบเอกสารการได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุก
คร้ัง) พร้อมแนบรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับ 3 (Check List) และ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง
ตามกระบวนการที่ส านักงานฯ ก าหนดก่อนการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือ ทราบตามขั้นตอน
ต่อไป  โดยมีข้ันตอนการเสนอแผน ดังปรากฏในหน้าถัดไป 
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แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี  
2.1 มีกฎหมายก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบก่อนการประกาศใช้

แผน   
ขั้นตอนการเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากล่ันกรอง  

โดยหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอร์มที่ก าหนด (หน้า 23-28) 
(2) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 

3 หรือตามที่กฎหมายก าหนด (กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมาย
รองนายกหรือรัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผนมายัง สศช . แต่จะต้องแนบ
เอกสารการได้รับอนุมัติด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกคร้ัง) 

(3) ส านักงานฯ ด าเนินการตามกระบวนการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 
(การพิจารณากลั่นกรองแผนฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ (หน้า 54-57)) เป็นอย่าง
น้อย และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ส านักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาฯ ไปที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

เมื่อแผนประกาศใช้แล้ว หน่วยงานต้องจัดส่งแผนให้ส านักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR 
เพื่อที่ส านักงานฯ จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป (ขั้นตอนการน าเข้าแผน
ตามวิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR หน้า 49-52) 

หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานเสนอแผนฯ 
มายัง สศช. เพ่ือพิจารณา 

ให้ความเห็น 

หน่วยงาน 
จัดท าแผนฯ 

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปท่ีหน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง 

เพ่ือด าเนินการน าเสนอ ครม.  
เพ่ือพิจารณา/ทราบ ตามขั้นตอนต่อไป* 

ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย : พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 

กรณีมี กม. 
ก าหนดให้จัดท าและ

เสนอ ครม. 

*หน่วยงานจะต้องแนบเอกสารแจ้งความเห็นของส านักงานฯ แจ้งไปยังหน่วยงานไปพร้อมกับเอกสารน าเสนอแผนไปท่ี สลค. ด้วยทุกคร้ัง 

การพิจารณาของส านักงานฯ จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วันท าการโดยประมาณ บนเงื่อนไขที่
หน่วยงานได้ส่งแผนที่มีข้อมูลตามองค์ประกอบที่แสดงในแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบการ
พิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนดเป็นอย่างน้อย  
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี 
2.2 ไม่มีกฎหมายก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ก่อนการ

ประกาศใช้แผน  
หน่วยงานพิจารณาแล้ว มีความจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/
ทราบ หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 23-28 และ 54-57 
หน่วยงานเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการ
พิจารณาความจ าเป็นในการเสนอคณะรัฐมนตรีของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการ
พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 โดยหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการสรุปแผนตามรูปแบบฟอร์มทีก่ าหนด (หน้า 23-28) โดยหน่วยงานจ าเป็นต้องระบุเหตุผลและความ
จ าเป็นเพื่ออธิบายความประสงค์ที่จะน าแผนฯ เข้าสู่การพิจารณา/ทราบ ของ ครม.  

(2) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อส านักงานฯ 
หรือตามที่กฎหมายก าหนด (กรณีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือ
รัฐมนตรีก ากับ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้น าเสนอแผนมายัง สศช. แต่จะต้องแนบเอกสารการได้รับอนุมัติ
ด าเนินการจากนายกรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง) 

(3) ส านักงานฯ พิจารณาเบื้องต้นความจ าเป็นการน าเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ ครม.  
ก) หากมีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม.  ส านักงานฯ จะด าเนินการตามกรณี 1.1 (หน้า 15) 

ข) หากไม่มีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม.  ส านักงานฯ แจ้งหน่วยงานให้ด าเนินการประกาศใช้แผนฯ 
และหน่วยงานน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR ต่อไป โดยแผนต้องมีเนื้อหาตามข้อมูลตามองค์ประกอบท่ีแสดง
ในรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับท่ี 3 (Check List) ตามท่ี ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่างน้อย 

(ขั้นตอนการน าเข้าแผนตามวิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR หน้า 49-52) 

ค) หากไม่มีความจ าเป็นในการจัดท าแผน  ส านักงานฯ จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานเจ้าของแผนทราบต่อไป  

กรณีไม่มี กม.  
ก าหนดให้เสนอแผนฯ 

ต่อ ครม.  
ประสงค์เสนอ  
ครม. พิจารณา 

สศช.  
พิจารณาให้ความเห็น 

สศช. กลั่นกรองแผน และแจ้งผลการพิจารณาฯ
ไปท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการ

น าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป 
และหน่วยงานน าแผนเข้า eMENSCR ภายหลัง

แผนผ่าน ครม. พิจารณา 
หน่วยงาน 

พิจารณาความจ าเป็น 

ไม่จ าเป็นต้องเข้า ครม. 
พิจารณา/ทราบ 

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปหน่วยงานเจ้าของ
แผน เพื่อด าเนินการประกาศใช้แผนต่อไป 

จ าเป็นต้องเข้า ครม. พิจารณา/
ทราบ 
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

2.3 กรณีที่เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ และอ่ืน ๆ  

1) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจ าเป็นของ
การมีแผนฯ แล้ว พบว่า จ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพ ิจารณาแผนก่อนการประกาศใช้ (ข้อ 1.1 หน้า 12) หรือ กรณีที ่ไม ่มี

กฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน แต่หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา (ข้อ 1.3 1) หน้า 14) 

ประสงค์เสนอ ครม. เพื่อทราบ  

สศช. รวบรวมและรายงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 
หน่วยงานจัดส่งแผนให้
ส านักงานฯ ผ่านระบบ 

eMENSCR 
 

กรณีไม่มี กม.  
ก าหนดให้เสนอแผนฯ 
ต่อ ครม. พิจารณา   

หน่วยงาน 
พิจารณาความจ าเป็น 

สามารถแบ่งการด าเนินการได้เป็น 2 กรณี ได้แก่  

ในส่วนของคณะกรรมการระดับชาติจะต้องเป็นคณะกรรมการที่เป็นการแต่งตั้งโดย
กฎหมายโดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย และจะต้องมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับในกรณี
ที่ระบุภารกิจให้คณะกรรมการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งหาก
การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าไม่มี
กฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา/ทราบ ดังนั้น ให้ถือปฏิบัติ
เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดและต้องมีการระบุความจ าเป็นของการจัดท าและ
น าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ โดยส านักงานฯ เป็นผู้พิจารณาความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งสามารถเป็นการ
น าเสนอเพื่อทราบ หรือ น าเสนอเพื่อพิจารณา หรือ ไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
หรือหากเป็นกรณีที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน ส านักงานฯ จะด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป โดยผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่
สิ้นสุด 

1) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจ าเป็น
ของการมีแผนฯ แล้ว พบว่า มีกฎหมาย/มีความจ าเป็นต้องจัดท าและ
น าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบแผนก่อนการประกาศใช้ (ข้อ 2.1 หน้า 15-16) หรือ กรณี
ที ่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน แต่หน่วยงานประสงค์ที ่จะจัดท าและ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ (ข้อ 2.2) หน้า 17) 
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

2. ความจ าเป็นในการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…ต่อคณะรัฐมนตรี 

2) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจ าเป็น
ของการมีแผนฯ แล้ว พบว่า จ าเป็นต้องจัดท าแผน แต่ไม่จ าเป็นต้อง
น าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 

• ให้ด าเนินการจัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดดังที่ปรากฏในหน้า 
23-28 และ 54-57 

• เสนอแผนให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผน
พิจารณา เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มี
อ านาจในการอนุมัติแผนแล้ว พบว่า (1) จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ ให้หน่วยงานด าเนินการตามกรณี 2.2 หน้า 17 (2) ไม่มีความ
จ าเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าแผนใน
ระบบ eMENSCR ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด รายละเอียดตามหน้า 49-
52 แล้วถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน หรือ (3) ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผน ให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผนพิจารณาแจ้ง
หน่วยงานจัดท าแผน  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วพบว่าไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน แต่มีข้อกฎหมายก าหนดให้จัดท า ให้
หน่วยงานเสนอแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไป 

กรณีที่พิจารณาแล้วยังมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ แต่ไม่มี

กฎหมาย/ความจ าเป้นต้อง
เสนอแผนต่อ ครม. พิจารณา 

กรณีท่ีพิจารณาแล้วยังมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนฯ และจ าเป็นต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

แผนได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

ระดับชาติหรือผู้มีอ านาจ 

หน่วยงานน าเข้าแผน 
ในระบบ eMENSCR 

สศช. รวบรวม 
และรายงานต่อ

คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปที่ สลค. และหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา 

ตามขั้นตอนต่อไป 

กรณีจัดท าแผน 
ผ่านกลไกทางบริหาร  

สศช. 
พิจารณาให้ความเห็น 

หน่วยงานรักษาการ
กฎหมาย/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทบทวน

ความจ าเป็น 

ส านักงานฯ จะได้รวบรวมและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อทราบ 
โดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดวิธีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี 

เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบ 

ไม่จ าเป็นจะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

คณะกรรมการระดบัชาตหิรือ 
ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติแผน 

น าแผนเข้าระบบ eMENSCR 
ถือเป็นการประกาศใช้แผน 

2.3 กรณีที่เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ และอ่ืน ๆ  

ด าเนินการตามกรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เสนอแผนต่อ

คณะรัฐมนตรพีิจารณา/ทราบ  
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 
เนื้อหาของแผน การจัดท าแผนให้มีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังที่ปรากฏในหน้า 23-28 และ 54-57 
อาทิ  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน... ต้องระบุ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจน และควรก าหนดองค์ประกอบของแผน (เช่น 
มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด) ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การด้าน.... รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผลของแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถ
วัดผลลัพธ์และผลผลิตของแผนได้จริง 

 โครงการ/การด าเนิน มีการระบุโครงการ/การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน... 

ระยะเวลาการด าเนินงานของแผน ควรมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ โดย
ให้ก าหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติการด้าน... ตรงกับช่วงปีที่ก าหนดค่าเป้าหมายในการบรรลุไว้ทุกๆ 
5 ปี ได้แก่  ปี 2565 , ปี 2570 , ปี 2575 และปี 2580 ซึ่งหากว่ามีข้อกฎหมายใดที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น  สามารถใช้กรอบเวลาตามที่ก าหนดไว้ได้ในช่วงแรก และขอให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาของแผนฯ 
ให้ปีที่สิ้นสุดสอดคล้องกับห้วงปีที่แผนแม่บทฯ เพื่อให้การด าเนินการและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การด้าน ... มีความสอดคล้องและสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ชื่อของแผน แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อไว้อย่างชัดเจน 
ต้องก าหนดให้ใช้ชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... (พ.ศ. ....-....)” เท่านั้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงหรือทบทวนแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…. ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน... ให้สอดคล้องกับแผน
ระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2  
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผน  
เพื่อแปลงแผนปฏิบัติการด้าน... ไปสู่การปฏิบัติ 

เมื่อแผนปฏิบัติการด้าน... ผ่านการพิจารณาอนุมัติ/
รับทราบของคณะรัฐมนตรีแล้ว หากหน่วยงานของ
รัฐจ าเป็นต้องจัดท าแผน เพื่อแปลงแผนปฏิบัติการ 
ด้าน... ไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยเหตุมีกฎหมาย
บัญญัติให้จัดท า หรือ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท า 
แต่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการจัดท า หน่วยงาน
ไม่จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องจัดส่งแผนให้ส านักงานฯ 
พิจารณา เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติที่ชัดเจน 

โดยหน่วยงานจะต้องด าเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดท าและน าเสนอ
แผนระดับที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม
ข้างต้นอย่างเคร่งครัดต่อไป  
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หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อรัฐมนตรี 
หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อรัฐมนตรี 

 
ในการจัดท า 
และเสนอแผน 
ต่อคณะรัฐมนตร ี

หลักการ 
แบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติการด้าน...  

หมายเหตุ รายละเอียดในแบบฟอร์มของแผนปฏิบัติการด้าน... เป็นข้อก าหนดเบ้ืองต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกหน่วยงานเพื่อให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ 
eMENSCR ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียงโครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูล
ของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม เพื่อที่ส านักงานฯ จะได้มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณากลั่นกรองแผนฯ 
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แผนปฏิบัติการด้าน...   3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน...  

หมายเหตุ  

แบบฟอร์มของแผนปฏิบัติการด้าน... มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกหน่วยงานเพ่ือให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ eMENSCR  

ซ่ึงหน่วยงานสามารถเรยีงโครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมลูของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอรม์ เพื่อที่ส านักงานฯ 

จะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ 
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  
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แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  
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Scan เพ่ือดาวน์โหลด Template แผนระดับ 3  

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 

  

แผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  3 
  ระดับที ่

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน… 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)  
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หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อรัฐมนตรี 
หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการ 

 
ในการจัดท า 
และเสนอแผน 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

หลักการ 
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ส่วนราชการไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และประจ าปีของ
ส่วนราชการ ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจาก 
ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 

หลักการในการจัดท าและเสนอแผน 

แผนปฏิบัติราชการ  3 
  ระดับที ่

ส่วนราชการตามนิยามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
5 ปี และประจ าปีของส่วนราชการ โดยมีขั้นตอนจัดท าและการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ราย 5 ปี และรายปีงบประมาณ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้  

1. แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก ท าระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

• ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ส่วนราชการประกาศใช้ตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562   

• เมื่อประกาศใช้แล้วให้น าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR โดยกองแผนหรือกองที่ได้รับ

มอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการแผนของส่วนราชการ (วิธีการน าเข้าตาม

หน้า 49-52 โดยให้เลือก แผนปฏิบัติราชการ)  
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หลักการในการจัดท าและเสนอแผน 

แผนปฏิบัติราชการ  3 
  ระดับที ่

ส่วนราชการตามนิยามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
5 ปี และประจ าปีของส่วนราชการ โดยมีขั้นตอนจัดท าและการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ราย 5 ปี และรายปีงบประมาณ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้  

2.    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

• ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุง/ จัดท าแผนฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• เสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศใช้ตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 และ

ด าเนินการตามแผนฯ และขั้นตอนของระบบงบประมาณต่อไป 

• น าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR โดยกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท า

และบริหารจัดการแผนของส่วนราชการภายในไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

(วิธีการน าเข้าตามหน้า 49-52 โดยให้เลือก แผนปฏิบัติราชการ) 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณใหส้่วนราชการน าเข้ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเข้าระบบ 

eMENSCR ภายหลังจากที่หน่วยงานได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และประจ าปีของ
ส่วนราชการ ให้ สศช. พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจาก 

ไม่ต้องมีการน าเสนอ ครม. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ 
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หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อรัฐมนตรี 
หลักการในการจัดท าและ
เสนอแผนต่อรัฐมนตรี 

 
ในการจัดท า 
และเสนอแผน 
ต่อคณะรัฐมนตร ี

หลักการ 
แบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติราชการ...  

หมายเหตุ รายละเอียดในแบบฟอร์มของแผนปฏิบัติราชการ เป็นข้อก าหนดเบ้ืองต้นเท่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกหน่วยงานเพื่อให้มีข้อมูลของแผนฯ พร้อมในการน าเข้าในระบบ 
eMENSCR ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียงโครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูล
ของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม เพื่อที่ส านักงานฯ จะได้มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณากลั่นกรองแผนฯ 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 

หมายเหตุ  
แบบฟอร์มของสรปุแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ 5 ปี และรายป ีมีวัตถุประสงค์เพือ่อ านวยความสะดวกส่วนราชการเพือ่ใหม้ีข้อมลูของแผนฯ 
พร้อมในการน าเข้าในระบบ eMENSCR ซ่ึงหน่วยงานสามารถเรยีงโครงสร้างของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะตอ้งมีข้อมลูของแผนฯ 
อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอรม์  
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 

Scan เพื่อดาวน์โหลด Template แผนระดับ 3  

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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 3 
  ระดับที ่แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

Scan เพ่ือดาวน์โหลด Template แผนระดับ 3  

https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 
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วิธีการน าเข้าแผน
ระดับที่ 3  

ในระบบ eMENSCR 
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วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
ให้ทุกหน่วยงาน โดยกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย น าทุกแผนปฏิบัติการด้าน…  

ที่ประกาศใช้แล้ว เข้าระบบ eMENSCR ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ ก าหนด ดังปรากฏตาม 

 https://emenscr.nesdc.go.th/planlevel3/  

เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการ
แผนของหน่วยงานเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าแผนระดับ 3  

ในระบบ eMENSCR  

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ Password 
ส าหรับเข้าใช้งานระบบ eMENSCR 

หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพ่ือสรุปแผนปฏิบัติการ
ด้าน... ท าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ (Username) ของ
หน่วยงานระดับกองท่ีมีความเกี่ยวข้องเท่านั้น โดย
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ท่ี >>> Click <<<  

1. แผนปฏิบัติการด้าน…  
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี 
3. แผนอื่น ๆ หมายถึงแผนระดับ 3 อื่น ๆ  

ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ช่ือนั้น ๆ 
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอื่น ๆ  
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแผนส ำหรับ 
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน 
โดยหน่วยงานไม่ต้องส่งมาให้ส านักงานฯ  
รวมทั้งไม่ต้องน าเข้าระบบ eMENSCR 

แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
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วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

2) Click ที่เมนู “แผนระดับสาม” จากนั้น Click ที่ “เพิ่มแผนระดับที่สาม” 

1 

เพ่ิมแผนระดับท่ีสาม 2 

1. กรอกชื่อแผนปฏิบัติการด้าน....   1. Click ที่เมนู แผนระดับสาม  
2. Click ที่ เพิ่มแผนระดับที่สาม 
3. เลือก Click ที่ แผนปฏิบัติการด้าน 

1 2 

4 

3) กรอกข้อมูล “แผนปฏิบัติการด้าน...” ที่ส่วนราชการได้ประกาศใช้แล้ว 

3 

1. กรอกชื่อแผนปฏิบัติการด้าน....   

2.  กรอกปีงบประมาณที่เริ่มต้นประกาศใช้แผนฯ และปีงบประมาณที่สิ้นสุดแผน (ในกรณีแผนฯ อยู่ระหว่างการ
จัดท า ให้ใส่ปีที่คาดว่าจะมีการประกาศใช้แผนฯ) 

3. กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดท าแผนฯ ในระดับกระทรวงและระดับกรม 

4. กรอกบทสรุปผู้บริหารโดยสรุปสาระส าคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
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หมายเหตุ: ข้อมูลของแผนที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบด าเนินการกรอกเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ Template ที่  
ส านักงานฯ ได้เผยแพร่ผ่าน URL http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/  

  
 ส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี การกรอกข้อมูลแผนเข้าระบบจะ

เป็นตามหัวข้อตามที่ปรากฎใน Template ตาม URL ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี และ 5 ปี 

วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 
วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

1. เลือกรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

4) กรอกข้อมูล ความสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับ 

2. เลือกรายละเอียดของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมาย 

ประเด็น 

ระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

3. เลือกรายละเอียดของประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

4. ระบุว่าแผนปฏิบัติการด้าน.... สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง 

5) สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ 

1. ระบุความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ 

3. ระบุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการฯ 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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วิธีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

อัพโหลดเอกสาร 

อัพโหลดเอกสาร 4 

6) Click ที่เมนู “ อัพโหลดเอกสาร” 

4. น าไฟล์แผนในรูปแบบ PDF มาอัพโหลด 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR (ต่อ) 

เฉพาะกองแผน หรอื กองทีไ่ดร้บัมอบหมายในการจดัท า

และบรหิารจดัการแผนของหน่วยงานเท่านัน้ ทีไ่ดร้บั

สทิธิใ์นการน าเขา้แผนระดบั 3 ในระบบ eMENSCR  

แผนปฏิบติัราชการ 

วิธีการน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 

1) การเข้า login เข้าสู่ระบบ 

• เข้าสู่ระบบผ่านทาง 
emenscr.nesdc.go.th 

• กรอก Username และ 
Password ส าหรับเข้าใช้
งานระบบ eMENSCR 

2) Click ที่เมนู “แผนระดับสาม” 

1 

เพ่ิมแผนระดับท่ีสาม 2 

1. กรอกชื่อแผนปฏิบัติการด้าน....   

1. Click ที่เมนู แผนระดับสาม  
2. Click ที่ เพิ่มแผนระดับที่สาม 
3. เลือก Click ที่ แผนปฏิบัติราชการ

รายปี /แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 

และด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีแผนปฏิบัติการด้าน…หน้า 47-51 

เฉพาะกองแผน หรือ กองที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและบริหารจัดการ
แผนของหน่วยงานเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าแผนระดับ 3  

ในระบบ eMENSCR  
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รายการหลักเกณฑ ์

ประกอบการพิจารณา

แผนระดับ 3  
ในส่วนของ 

แผนปฏิบัติการด้าน… 

ของหน่วยงาน  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์

กลั่นกรองแผนระดับ 3  

ของส านักงานฯ 

ภาคผนวก  
ก. 
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รายการหลักเกณฑป์ระกอบการพจิารณาแผนระดับ 3  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ส าหรับหน่วยงาน 
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รายการหลักเกณฑป์ระกอบการพจิารณาแผนระดับ 3  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ส าหรับหน่วยงาน (ต่อ) 
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รายการหลักเกณฑป์ระกอบการพจิารณาแผนระดับ 3  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ส าหรับหน่วยงาน (ต่อ) 
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รายการหลักเกณฑป์ระกอบการพจิารณาแผนระดับ 3  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ส าหรับหน่วยงาน (ต่อ) 

http://nscr.nesdc.go.th/format-planlevel3/ 
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มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคผนวก  
ข. 

1. มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการ
เสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี  

2. มติ ครม. วันที่ 12 มีนาคม 
2562 เรื่อง (ร่าง) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3. มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 
2562 เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 

4. มติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 ที่ เป็น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น . . .  
เพื่ อ เข้ าสู่ การพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
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มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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มติ ครม. วันที่ 12 มีนาคม 2562  
เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562  
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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มติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม 2563  
เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี 3 ทีเ่ป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
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มติ ครม. วันที่ 27 เมษายน 2564  
เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี 3 และการเสนอแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...  
       ต่อคณะรัฐมนตรี 
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 NESDC 
  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  02 -280-4085  
ต่อ 6230, 6228, 6229 

หรือ Email: nscr@nesdc.go.th 
LINE Official Account @nscr   
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