
  
 ๑ 

(ชื่อ) แผนปฏิบัตกิารดา้น... (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  

 

 

เค้าโครงของแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน... 



  
 ๒ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)  

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

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

๒.๓.x แผน  .............................................  

๓. ความสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๔. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้าน... 

๔.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน... 

๔.๒ ภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้าน... 

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 

๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน... (การดำเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ) 

๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการเรื่อง...  

๔.๓.X แผนปฏิบัติการเรื่อง... 

๔.๔ โครงการ   

๔.๔๑. โครงการ ............................................. 

๔.๔.๒. โครงการ .............................................  

๔.๔.X. โครงการ.............................................. 

๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวของกับการนําแผนปฏิบัติการด้าน... ไปดำเนินการ 

 

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

 



  
 ๓ 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติการ ด้าน ........ (พ.ศ. .... - ....)1 

(ชื่อส่วนราชการ)....................... 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….......
..............................................................................................................................………..... 

- สรุปสาระสำคัญของแผนฯ รวมท้ังเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 

- กรณีท่ีส่วนราชการมีความประสงค์จะนำแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ส่วนราชการจำเป็นต้องระบุถึงกฎหมาย 
ท่ีกำหนดให้มีการนำเสนอแผนฯ ต่อ ครม. (ถ้ามี) หลักการและเหตุผลถึงความประสงค์ท่ีจะนำแผนฯ เข้าสู่การ
พิจารณาของ ครม. 

ส่วนที่  ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
 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 ท้ังนี้ต้องอธิบาย

ความสอดคล้องโดยละเอียดใน (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1 การใช้ชื่อแผนฯ ให้ใช้ชื่อ“แผนปฏิบัติการด้าน ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายก่อนท่ีจะมีมติ ครม. วันท่ี  

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น ได้กำหนดชื่อแผนไว้ว่า แผนแม่บท
ด้าน... แผนพัฒนา... หรือแผนอื่น ๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ 



  
 ๔ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

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

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

• การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ …………(โปรดระบุ ว่ า

แผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้

ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ………… 

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เป้าหมายของแผนย่อย ……………………………..… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) …………  

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย

ตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น

สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) …………  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย) 

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

(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

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



  
 ๕ 

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

• การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ………(โปรดระบุว่า

แผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้

ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ

เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ……… 

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

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

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ

ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ……… 

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

• แนวทางการพัฒนา …………………………………… 

• เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี

กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย

ละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ………… 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย) 

 
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  

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

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

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ เป้าหมายการพัฒนา 

 

 

 



  
 ๖ 

(โปรดระบุรายละเอยีดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอยีดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(เค้าโครงของโครงสร้างแผนอาจมกีารปรับเปลี่ยน หน่วยงานสามารถปรับเค้าโครงให้สอดคล้องกับ

ฉบับท่ีประกาศใช้ ณ ห้วงระยะเวลาที่จัดทำแผนปฏิบตัิราชการ) 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติ  

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ/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 : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับท่ี ๓ โดยสามารถเป็นได้ท้ังแผนของ

หน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังแผนปฏิบัติการ

ด้าน... และแผนปฏิบัติราชการ) 

ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ (หากมี) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 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 

 

 



  
 ๗ 

ส่วนที่ ๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ (พ.ศ. .... - ....) 

๔.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้าน… 

(อธิบายถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง) 

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

๔.๒ ภาพรวมของของแผนปฏิบัติการด้าน... 

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม* 

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

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

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

* เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัดรวมของแผนปฏิบัติราชการด้าน...  

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 จกรรมที่ ต้ อ งดำ เนิ น การ (จำแนกตามปี งบประมาณ )  
/ ผู้รับผิดชอบ (ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผล
ระดับกิจกรรม) 

 

 



  
 ๘ 

๔.๓.๒ 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 จกรรมที่ ต้ อ งดำ เนิ น การ (จำแนกตามปี งบประมาณ )  
/ 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) กิจกรรมที่ ต้องดำเนิ นการ (จำแนกตามปี งบประมาณ ) / 
ผู้รับผิดชอบ (ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผล
ระดับกิจกรรม) 

๔.๔ โครงการ 

 ๔.๔.๑      (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ) 

 ๔.๔.๒      (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ) 

 ๔.๔.X      (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ) 

๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการด้าน...ไปดำเนินด้าน 

(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป)              
(อธิบายถึงบทบาท หน้าท่ี กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ของหน่วยงานระกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีเกี่ยวข้อง)      

           

            

 


