เค้าโครงของแบบฟอร์มจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

(ชื่อ) แผนปฏิบตั ิการด้าน... (พ.ศ. .... - ....)
ของ (ส่วนราชการ).......................
๑. บทสรุปผูบ้ ริหาร
๒. ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ...................(หลัก) ...................
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ...................(รอง) ...................
X) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน................... (รอง) ...................
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น................... (หลัก) ...................
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
(๒) ประเด็น................... (รอง) ...................
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ทีเ่ กี่ยวข้อง (หากมี)
๒.๓.๑ แผน .............................................
๒.๓.๒ แผน .............................................
๒.๓.x แผน .............................................

๓. ความสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
๔. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้าน...
๔.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
๔.๒ ภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้าน...
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์
๔.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (การดาเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ )
๔.๓.๑ แผนปฏิบัตริ าชการเรือ่ ง
๔.๔ โครงการ
๔.๔๑. โครงการ .............................................
๔.๔.๒. โครงการ .............................................
๔.๔.X. โครงการ..............................................
๔.๓.๒ แผนปฏิบัตริ าชการเรือ่ ง
๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวของกับการนาแผนปฏิบัติการด้าน... ไปดาเนินการ

****************************************************************************************

(ชื่อ) แผนปฏิบตั กิ าร ด้าน ........ (พ.ศ. .... - ....)1
(ชื่อส่วนราชการ).......................
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….......
..............................................................................................................................……….....
-

สรุปสาระสำคัญของแผนฯ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

-

กรณี ที่ ส่วนราชการมีความประสงค์จะนำแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ส่วนราชการจำเป็ นต้อ งระบุ ถึงกฎหมาย
ที่ก ำหนดให้ มีก ารนำเสนอแผนฯ ต่อ ครม. (ถ้ ามี ) หลั ก การและเหตุ ผลถึงความประสงค์ที่ จ ะนำแผนฯ เข้ าสู่ ก าร
พิจารณาของ ครม.

ส่ ว นที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ของมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ..........(หลัก)...............................................................
(๑) เป้าหมาย ............................................................................................
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .............................................................................
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการ
ฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........

๒)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ..........(รอง)............................................................
(๑) เป้าหมาย .............................................................................................
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ............................................................................
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ..........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ
ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........

X)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.......... (รอง).................................
(๑) เป้าหมาย ...................................................................
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ..................................................
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ..........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ
ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ต้องอธิบาย
ความสอดคล้องโดยละเอียดใน (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
1 การใช้ ชื่ อ แผนฯ

ให้ ใช้ชื่อ “แผนปฏิบั ติการด้าน ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีก ารระบุไว้ในกฎหมายก่ อนที่จ ะมีมติ ครม. วันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น ได้กำหนดชื่อแผนไว้ว่า แผนแม่บท
ด้าน... แผนพัฒนา... หรือแผนอื่น ๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
๑

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น .............................(หลัก).......................
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่........................................................
• เป้าหมายที่....(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย)..........
• การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บทฯ …………(โปรดระบุ ว่ า
แผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในแต่ ล ะเป้ าหมายอย่ างไร และ (ถ้ ามี ) คิ ด เป็ น สั ด ส่ วนหรือ ร้ อ ยละ
เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) …………

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...............................
• แนวทางการพัฒนา ……………………………………..
• เป้าหมายของแผนย่อย ……………………………..…
• การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ…………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบั ติราชการฯ ของท่ านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) …………

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...............................
• แนวทางการพัฒนา ……………………………………..
• เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ า หมายในระดั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดย
ตั ว ชี้ วัด ที่ ก ำหนดไว้ ในแต่ ล ะเป้ าหมายอย่ างไร และ (ถ้ า มี ) คิ ด เป็ น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) …………
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้อ งได้ มากกว่า ๑ ประเด็น แผนแม่บ ทฯ/แผนย่อ ยของแผนแม่ บทฯ/
เป้าหมาย)

(๒) ประเด็น .............................(รอง).........................
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่........................................................………………

๒

• เป้าหมายที่....(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย).......
• การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บ ทฯ ………(โปรดระบุ ว่ า
แผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในแต่ ล ะเป้ าหมายอย่ างไร และ (ถ้ ามี ) คิ ด เป็ น สั ด ส่ วนหรือ ร้ อ ยละ
เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ………

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...............................
• แนวทางการพัฒนา ……………………………………..
• เป้าหมายของแผนย่อย ……………………………………..
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ า หมายในระดั บ ของแผนแม่ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่
กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ………

(๒.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...............................
• แนวทางการพัฒนา ……………………………………
• เป้าหมายของแผนย่อย ……………………………………
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) …………
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้อ งได้ มากกว่า ๑ ประเด็น แผนแม่บ ทฯ/แผนย่อ ยของแผนแม่ บทฯ/
เป้าหมาย)

๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
๑. เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
๑.๑ เป้าหมายหลัก....................................
๑.๒ เป้าหมายรอง (หากมี) .....................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ เป้าหมายการพัฒนา

๓

๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(เค้าโครงของโครงสร้างแผนอาจมีการปรับเปลี่ยน หน่วยงานสามารถปรับเค้าโครงให้สอดคล้องกับ
ฉบับที่ประกาศใช้ ณ ห้วงระยะเวลาที่จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ)

๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ .....................................
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .................
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ .....................................
๔) ตัวชี้วัด .....................................
๕) กลยุทธ์ .....................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้ อ งได้ ม ากกว่ า ๑ นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ / แผนระดั บ ชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์)

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
๒.๓.๑ ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....
๒.๓.๒ ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....
๒.๓.๓ ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....
๒.๓.๔ ...............................................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้อ งได้ม ากกว่ า ๑ แผนระดั บ ที่ ๓ โดยสามารถเป็ น ได้ ทั้ งแผนของ
หน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนระดับ ๓ ที่เกี่ย วข้องทั้งแผนปฏิบัติก าร
ด้าน... และแผนปฏิบัติราชการ)

ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ (หากมี)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs *
(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน)
(๑) เป้าหมายที่ (Goal) …………………………………………………………………………
(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน)

(๒) เป้าหมายย่อย (Target) …………………………………………………………………
* ระบบ eMENSCR มีก ารเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่ บทย่อ ย (Y1) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง
ระดับเป้าหมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานใน
การเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs โดยสำนักงานฯ เผยแพร่ข้อมูลความเชื่อมโยงดังกล่าว
ในเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th

๔

ส่วนที่ ๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ (พ.ศ. .... - ....)
๔.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้าน…
(อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

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

๔.๒ ภาพรวมของของแผนปฏิบัติการด้าน...
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์
๔.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม*
๑) เป้าหมาย

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

๒) ค่าเป้าหมาย .........................................................
๓) ตัวชี้วัด

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

* เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการด้าน...

๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน...*
* แผนปฏิบัติการด้าน... ต้องมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นตามนัยของมติ ครม. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้หน่วยงานต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน... ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดทำขึ้น
ร่วมด้วย เพื่อพิจารณาความจำเป็นของการจัดทำแผน และ/หรือ การควบรวมเป็นแผนเดียวกัน
และ/หรือการยกเลิกการจัดทำแผน ในกรณีที่แผนฯ มีการบรรจุแผนปฏิบัติการเรื่อง... (แผนย่อย)
ในแผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงานระบุตามเค้าโครงของแผนฯ หากไม่มีการระบุให้หน่วยงานปรับ
เค้าโครงของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม

๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการเรื่อง.....(การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ)
๑. แนวทางการพัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
แผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
(และแผนย่อย) ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การดำเนินการจะต้องสามารถไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม)
๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง
outcome)
๒) กิ จ กรรมที่ ต้ อ งดำเนิ น การ (จำแน กตามปี งบ ป ระมาณ )
/ ผู้รับผิดชอบ (ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผล
ระดับกิจกรรม)

๕

๔.๓.๒ แผนปฏิบัติการเรื่อง.....(การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ)
๑. แนวทางการพัฒ นา(ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาของ
แผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
(และแผนย่อย) ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การดำเนินการจะต้องสามารถไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม)
๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง
outcome)
๒) กิ จ กรรมที่ ต้ อ งดำเนิ น การ (จำแน กตามปี งบ ป ระมาณ )
/ ผู้รับผิดชอบ (ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผล
ระดับกิจกรรม)
๔.๓.X แผนปฏิบัติการเรื่อง.....(การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ)
๑. แนวทางการพัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
แผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
(และแผนย่อย) ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การดำเนินการจะต้องสามารถไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม)
๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง
outcome)
๒) กิ จ กรรมที่ ต้ อ งดำเนิ น การ (จำแนกตามปี ง บประมาณ ) /
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (ระดับ กระทรวง กรม) / การติด ตามประเมิ น ผล
ระดับกิจกรรม)

๔.๔ โครงการ
๔.๔.๑

(หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)

๔.๔.๒

(หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)

๔.๔.X

(หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)

๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการด้าน...ไปดำเนินด้าน
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
(อธิบายถึงบทบาท หน้าที่ กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในการนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างประสบผลสำเร็จ
ของหน่วยงานระกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่เกี่ยวข้อง)

๖

