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ส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำต ิ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

แนวทางการจัดท า 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

๑. ระดับของแผน  

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรจัดระดับของแผนตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐  

ทีเ่ห็นชอบกำรจ ำแนกแผนเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 

1. แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา ๖๕) 

หมำยเหตุ : ค าว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ ๑ เท่านั้น 

2. แผนระดับท่ี ๒ ประกอบด้วย ๔ แผน ดังนี้  

๒.๑ “แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๓)  

๒.๒ “แผนกำรปฏิรูปประเทศ” หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.๓ “แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ” หมายถึง แผนส าหรับถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ชาติสู่
กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๑  

๒.๔ “แผนควำมม่ันคง” หมายถึง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็น
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กรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคาม
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ  

หมำยเหตุ : ค าว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” “แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน..........” 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ....” และ “แผนความ
มั่นคง” สามารถใช้กับ แผนในระดับที่ ๒ เท่านั้น 

3. แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับ  ที่ ๑ และ
แผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด 
หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวม แผนปฏิบัติราชการใน
แต่ละปีงบประมาณของส่วนราชการ  

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ครม. มีมติก ำหนดกำรตั้งชื่อแผนในระดับที่ ๓ โดยให้
ใช้ชื่อว่ำ “แผนปฏิบัติกำรด้ำน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ใน
กฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ 
แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 

๒. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า 
๑) เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

แต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

๒) แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน 

๓) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 

๔) ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
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๓. แนวทำงด ำเนินกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
๓.๑ ผู้จัดท ำ 

มาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติเป็นผู้จัดท ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และมาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ได้บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแล้วแต่
กรณี มอบหมาย” ดังนั้น คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพ่ือด าเนิน
การศึกษาและจัดหาข้อมูลประกอบการจัดท าร่างแผนแม่บท  ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้  

นอกจากนี้ แผนแม่บท  ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมี
ผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ที่จะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจ 
มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงได้มีมติเห็นชอบกำรมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรกลุ่ม ป.ย.ป. ของแต่ละ
กระทรวงและข้ำรำชกำรที่มีศักยภำพเข้ำร่วมกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนแม่บทฯ กับคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สศช. ใน
ลักษณะ camp โดยมีกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรเตรียมกำรจัดท ำร่ำงแผนแม่บทฯ และ output  ดังนี้ 
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๓.๒ Worksheet ประกอบการเตรียมการจัดท าแผนแม่บท  ประกอบด้วย ๓ worksheets ดังนี้  

1) Worksheet ที่ ๑.๑  

 
2) Worksheet ที่ ๑.๒  
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3) Worksheet ที่ ๑.๓                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           สรุปกำรด ำเนินงำนตำม worksheets ๑.๑ – ๑.๓ 
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๓.๓ แนวทำงกำรขอเสนออนุมัติแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่จัดท ำแล้วเสร็จ  

   

   
ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ พิจารณาร่างแผนแม่บท  เพ่ือให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการส่งแผนแม่บท  ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
พิจารณาส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท  และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให้หน่วยงานหรือส่วนราชการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะใช้แผนแม่บท
ดังกล่าว ประกอบการติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

๔. รูปแบบและเค้ำโครงของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
รูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ก าหนดให้มีประเด็น
แผนแม่บท  (เบื้องต้น) จ ำนวน ๓๗ ประเด็น มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ ปี และควรมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศอย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาตาม
แผนแม่บทเป็น ๔ ช่วง ๆ ละ ๕ ปี ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  
(๒) ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ... ประกอบด้วย บทน า (เป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ) เป้าหมายของแผนแม่บท ประเด็น
... ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย และ (๓) ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท ประเด็น...  ประกอบด้วย  
แนวทางการพัฒนา ซึ่งครอบคลุม เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด แผนงาน แนวคิดโครงการส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร  

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ... (ภาพรวมของแผนแม่บทเรื่อง
นี้ในภาพกว้าง ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี) 

๒.๑ บทน ำ เกริ่นน ำเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ และกรอบแนวทำงภำพกว้ำงภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้เห็นภำพกำรด ำเนินงำนในภำพรวมและควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง
ต่อยุทธศำสตร์ชำติ  

๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ กล่ำวถึง เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติที่แผนแม่บทฯ ต้องกำรบรรลุ (กำรแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนแม่บทใน
กำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ) 

๒.๑.๒ กรอบแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ กล่ำวถึง ประเด็นยุทธศำสตร์
ชำติที่แผนแม่บทฯ ได้ใช้เป็นกรอบจัดท ำแผนแม่บทฯ ในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ (ข้อ ๒.๑.๑) โดยอำจมำจำกยุทธศำสตร์ชำติเพียง



-๘- 

ด้ำนเดียวหรือหลำยด้ำน (กำรแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ ต่อประเด็น
ยุทธศำสตร์ของยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำน) 

๒.๒ เป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น ... ค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรจะบรรลุในช่วง ๒๐ ปีซึ่ง
ควรเป็นเป้ำหมำยที่วัดได้ในเชิงผลลัพธ์ โดยต้องมีการระบุค่าเป้าหมายแบ่งออกเป็น ๔ 
ช่วง ช่วงละ ๕ ปี และต้องมีควำมสอดคล้องและส่งผลต่อเป้ำหมำยที่ ก ำหนดใน
ยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องจำกแผนแม่บทดังกล่ำวต้องบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ตำมมำตรำ ๑๐ พ.ร.บ. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๕๖๐  

๒.๓ ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำย ระบุตัวชี้วัดที่ใช้วัดค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ (ข้อ ๒.๒) โดยไม่
ต้องระบุค่ำเป้ำหมำย 

ตัวอย่ำง เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

  

ส่วนที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้แผนแม่บท ประเด็น ........................ 

แนวทำงที่จะด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ซึ่งอำจมีหลำยแนวทำง โดยอธิบำยแนวทำง
นี้ แบบกระชับ  

๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ ..... 

เกริ่นน า......... ความจ าเป็นในการจัดท าแนวทางการพัฒนา และความเชื่อมโยงต่อ
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ โดย
ควรเป็นค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรจะบรรลุในช่วง ๒๐ ปีซึ่งควรเป็นเป้ำหมำยที่
วัดได้ในเชิงผลลัพธ์ โดยต้องมีการระบุค่าเป้าหมายแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง 



-๙- 

ช่วงละ ๕ ปี และต้องมีควำมสอดคล้องและส่งผลต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดใน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

๓.๑.๒ ตัวชี้วัด ก ำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรวัดผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำแบ่งระยะ
ทุก ๕ ปี (โดยไม่ต้องระบุค่ำเป้ำหมำย) 

๓.๑.๓ แผนงำน ก ำหนดกรอบแผนงำนในกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.๑.๔ แนวคิดโครงกำรส ำคัญ ก ำหนดโครงกำรที่ส ำคัญที่จะขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำย 
๑) สาระส าคัญ 
๒) งบประมาณ...  
๓) ระยะเวลาด าเนินการ 
๔) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

๓.x แนวทำงกำรพัฒนำ ..... 

๓.x.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ โดย
ควรเป็นค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรจะบรรลุในช่วง ๒๐ ปีซึ่งควรเป็นเป้ำหมำยที่
วัดได้ในเชิงผลลัพธ์ โดยต้องมีการระบุค่าเป้าหมายแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง 
ช่วงละ ๕ ปี และต้องมีควำมสอดคล้องและส่งผลต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดใน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

๓.x.๒ ตัวชี้วัด ก ำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรวัดผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ แบ่งระยะ
ทุก ๕ ปี (โดยไม่ต้องระบุค่ำเป้ำหมำย) 

๓.x.๓ แผนงำน ก ำหนดกรอบแผนงำนในกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.x.๔ แนวคิดโครงกำรส ำคัญ ก ำหนดโครงกำรที่ส ำคัญที่จะขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำย 

๑) สาระส าคัญ 
๒) งบประมาณ...  
๓) ระยะเวลาด าเนินการ 
๔) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

  



-๑๐- 

 
 
 
 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็น ........................ 

 
 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บริหำร 

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

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

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

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

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



-๑๒- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทเพื่อบรรลเุป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

ประเด็น ………………  
๒.๑ บทน ำ 
            
            
              

๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

๑) ........ 

x) ……..                         

๒.๑.๒ กรอบแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

๑) ........ 

x) ……..                          

๒.๒ เป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น ……………… 

๒.๒.๑ ปีท่ี ๑-๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๑)        
๒)       
X)       

๒.๒.๒ ปีท่ี ๖-๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
๑)        
๒)       
X)       

๒.๒.๓ ปีท่ี ๑๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๕)  
๑)        
๒)       
X)       

๒.๒.๔ ปีท่ี ๑๖-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)  
๑)        
๒)       
X)                                                                                                         

  



-๑๓- 

๒.๓ ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำย  

๒.๓.๑ ปีท่ี ๑-๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๑)      
๒)      
X)      

  ๒.๓.๒  ปีท่ี ๖-๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
๑)      
๒)      
X)      

  ๒.๓.๓  ปีท่ี ๑๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๕)  
๑)       
๒)       
X)       

  ๒.๓.๔  ปีท่ี ๑๖-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)  
๑)       
๒)       
X)       

 

 

 

 

 
 

 
 
  



-๑๔- 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทำงกำรพัฒนำ  

ประเด็น ........................... 
เกริ่นน ำ            

            
            
             

๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ ..........................................  
(เกริ่นน ำ)           
                               
๓.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

๑) ปีท่ี ๑-๕  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๑.๑) …………………………….. 
๑.๒) …………………………….. 
๑.X) …………………………….. 

๒) ปีท่ี ๖-๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๒.๑)  …………………………….. 
๒.๒) …………………………….. 
๒.X) …………………………….. 

๓) ปีท่ี ๑๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) 
๓.๑)  …………………………….. 
๓.๒) …………………………….. 
๓.X) …………………………….. 

๔) ปีท่ี ๑๖-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐) 
๔.๑)  …………………………….. 
๔.๒) …………………………….. 
๔.X) …………………………….. 

๓.๑.๒ ตัวช้ีวัด  
๑) ปีท่ี ๑-๕  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๑.๑) …………………………….. 
๑.๒) …………………………….. 
๑.X) …………………………….. 

๒) ปีท่ี ๖-๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๒.๑)  …………………………….. 
๒.๒) …………………………….. 
๒.X) …………………………….. 

๓) ปีท่ี ๑๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) 



-๑๕- 

๓.๑)  …………………………….. 
๓.๒) …………………………….. 
๓.X) …………………………….. 

๔) ปีท่ี ๑๖-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐) 
๔.๑)  …………………………….. 
๔.๒) …………………………….. 
๔.X) …………………………….. 

๓.๑.๓ แผนงำน  
๑) แผนงำน.... 

๑.๑) .......................... 
๑.X) .........................  

๒) แผนงำน.... 
๒.๑) .......................... 
๒.X) .........................  

๓.๑.๔ แนวคิดโครงกำรส ำคัญ 
๑) โครงกำร ....  

๑.๑) สาระส าคัญ        
           

๑.๒) งบประมาณ...  
๑.๓) ระยะเวลาด าเนินการ .... 
๑.๔) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

๒) โครงกำร ....  
๒.๑) สาระส าคัญ        

           
๒.๒) งบประมาณ...  
๒.๓) ระยะเวลาด าเนินการ .... 
๒.๔) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

๓.x แนวทำงกำรพัฒนำ ..........................................  
(เกริ่นน ำ)           
                               

๓.x.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
๑) ปีท่ี ๑-๕  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๑.๑) …………………………….. 
๑.๒) …………………………….. 
๑.X) …………………………….. 



-๑๖- 

๒) ปีท่ี ๖-๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๒.๑)  …………………………….. 
๒.๒) …………………………….. 
๒.X) …………………………….. 

๓) ปีท่ี ๑๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) 
๓.๑)  …………………………….. 
๓.๒) …………………………….. 
๓.X) …………………………….. 

๔) ปีท่ี ๑๖-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐) 
๔.๑)  …………………………….. 
๔.๒) …………………………….. 
๔.X) …………………………….. 

๓.x.๒ ตัวช้ีวัด  
๑) ปีท่ี ๑-๕  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๑.๑) …………………………….. 
๑.๒) …………………………….. 
๑.X) …………………………….. 

๒) ปีท่ี ๖-๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๒.๑)  …………………………….. 
๒.๒) …………………………….. 
๒.X) …………………………….. 

๓) ปีท่ี ๑๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) 
๓.๑)  …………………………….. 
๓.๒) …………………………….. 
๓.X) …………………………….. 

๔) ปีท่ี ๑๖-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐) 
๔.๑)  …………………………….. 
๔.๒) …………………………….. 
๔.X) …………………………….. 

๓.x.๓ แผนงำน  
๑) แผนงำน.... 

๑.๑) .......................... 
๑.X) .........................  

๒) แผนงำน.... 
๒.๑) .......................... 
๒.X) .........................  



-๑๗- 

๓.x.๔ แนวคิดโครงกำรส ำคัญ 
๑) โครงกำร ....  

๑.๑) สาระส าคัญ        
           

๑.๒) งบประมาณ...  
๑.๓) ระยะเวลาด าเนินการ .... 
๑.๔) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

๒) โครงกำร ....  
๒.๑) สาระส าคัญ        

           
๒.๒) งบประมาณ...  
๒.๓) ระยะเวลาด าเนินการ .... 
๒.๔) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 
 

 


