
  
 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. .... - ....) 

ของ (ส่วนราชการ)....................... 

๑. บทสรุปผู้บริหาร 

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 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(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 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)  

๒.๓.๑ แผน  .............................................  

เค้าโครงของแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ี



  
 

๒.๓.๒ แผน  .............................................  

๒.๓.X แผน  .............................................  

๓. ความสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๔. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

๔.๑ ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

๔.๒.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

๔.๒.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

๔.๒.๓ วัตถุประสงค์ 

๔.๒.๔ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 

๔.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

๔.๒.๑ แผนปฏิบัติการเรื่อง.... 

๑) เป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมาย 

๓) ตัวชี้วัด 

1. ๔) แนวทางการพัฒนา 

๕) โครงการ 

๔.๒.๒ แผนปฏิบัติการเรื่อง... 

๑) เป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมาย 

๓) ตัวชี้วัด 

๔) แนวทางการพัฒนา 

๕) โครงการ 



  
 

๔.๒.X แผนปฏิบัติการเรื่อง...  

๑) เป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมาย 

๓) ตัวชี้วัด 

๔) แนวทางการพัฒนา 

๕) โครงการ 

๔.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕XX – ๒๕XX) 

๔.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

๔.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

     ๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

     ๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

    X) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง

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

 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. – ….) 
ของ (ส่วนราชการ ..............................) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

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

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

................................................................................................................................................. 
(สรุปสาระสำคัญของแผนฯ) 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน  ๓  ระดั บ  ต ามนั ยขอ งม ติ คณ ะรั ฐมน ตรี  
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 

ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........   

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

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

 (๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ..........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ 

ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........    



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ังน้ี   
ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียดใน (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่........................................................ 

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

•  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติ 

ราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ

แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิโ์ดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ………   

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เป้าหมายของแผนย่อย……………………………..… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………(โปรด 

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิโ์ดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่

ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) …………  

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………(โปรด  

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิโ์ดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) …………  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย) 

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

(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่........................................................……………………… 

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

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ………(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติ

ราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ

แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิโ์ดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 

และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ……… 

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เป้าหมายของแผนย่อย  …………………………………….. 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………(โปรด

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) ……… 

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………… 

• เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………(โปรด  

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมาย

ต่าง ๆ) ………… 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย) 
  



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  

๑.๑ เป้าหมายหลัก.................................... 

๑.๒ เป้าหมายรอง (หากมี) ..................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

(เค้าโครงของโครงสร้างแผนอาจมกีารปรับเปลี่ยน หน่วยงานสามารถปรับเค้าโครงให้สอดคล้องกับฉบับท่ี

ประกาศใช้ ณ ห้วงระยะเวลาที่จัดทำแผนปฏิบัตริาชการ) 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ..................................... 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .................... 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ..................................... 

๔) ตัวชี้วัด ..................................... 

๕) กลยุทธ์ ..................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต/ิเป้าหมาย/กลยุทธ์) 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

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

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

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

๒.๓.๔ ............................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับท่ี ๓ โดยเป็นได้ท้ังแผนปฏิบัติการด้าน... 

และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด 

  



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

(โปรดระบุรายละเอยีดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอยีดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ (หากมี) 

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs * 

(๑) เป้าหมายที่ (Goal) ………………………………………………………………………… 

(๒) เป้าหมายย่อย (Target) ………………………………………………………………… 

* ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ท้ัง

ระดับเป้าหมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานใน

การเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs โดยสำนักงานฯ เผยแพร่ข้อมูลความเชื่อมโยงดังกล่าว

ในเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th 

ส่วนที่ ๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการะยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. – …. )  
๔.๑ ภาพรวม 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ ......................................................... 

๔.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ   (โปรดระบุพันธกิจที่สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์ชาติ)   

๔.๑.๓ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๔ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม* 

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

 ๒) ค่าเป้าหมาย  ......................................................... 

 ๓) ตัวชี้วัด        ......................................................... 

* เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัดรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  

๔.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

* ในกรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจำแนกรายละเอียดของแผนฯ ออกเป็นแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 
ให้หน่วยงานระบุตามเค้าโครงของแผนฯ หากไม่มีการจำแนกออกเป็นแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 
หน่วยงานสามารถปรับเค้าโครงของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม    



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๔.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเร่ือง.....(การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) โครงการ/การดำเนินงาน 

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

๔.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

๕) โครงการ/การดำเนินงาน   

   (๕.๑)        



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

    
(๕.๒)        

   (๕.๓)        

๔.๒.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) โครงการ  

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

๔.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕XX – ๒๕XX) 

๔.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด     

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

     

 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๔.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง........................ 

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 

      

เงินกู้ใน

ประเทศ 

      

เงินต่างใน

ประเทศ 

      

อื่นๆ   

 

     

๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง............  

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 

      

เงินกู้ใน       



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูล เข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

ประเทศ 

เงินต่างใน

ประเทศ 

      

อื่นๆ   

 

     

 

X) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง............ 

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 

      

เงินกู้ใน

ประเทศ 

      

เงินต่างใน

ประเทศ 

      

อื่นๆ  

 

      

 


