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ค าน า  หลักเกณฑก์ารวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 
 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนเป็น 3 ระดับ 
และวิธีการเสนอแผนตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เสนอ  
โดยแผนระดับที่ 3 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐน าเสนอแผนตามแนวทางที่ สศช. ก าหนด  
และให้ สศช. เป็นผู้ด าเนินการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนกับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างหลักเกณฑ์ 
การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์และให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ 
การวิเคราะห์ฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้มีมติรับทราบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับที ่3 ของ สศช.  
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ส่วนที่ 1  แนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนระดับ 3  

เป็นกรอบการวิเคราะห์แผน เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนระดับ 3 
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์และให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของแผนใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดเตรียมแผนให้มีความครอบคลุมในด้านต่างๆ 
โดยแนวทางการวิเคราะห์แผนระดับ 3 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน 8 ด้าน ดังนี้  

ภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมา   

วิเคราะห์สถานะของการพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้ เงื่อนไขแล ะ
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาในขณะนั้น อาทิ นโยบายภาครัฐ กฎหมายและกฎระเบียบ และแผน
ด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง  

ความจ าเป็นของแผน  

วิเคราะห์ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์  
ในการแก้ไขปัญหา รองรับความต้องการในอนาคต หรือสร้างโอกาสในการพัฒนา ซึ่งจะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับภาพรวมโครงสร้างการพัฒนา แนวโน้มการพัฒนา และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 

1.2.1 ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อจ ากัดของ 
การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนา และนโยบายรัฐบาล 
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาและนโยบายที่ก าหนดไว้ 

1.2.2 การประเมินเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา  เป็นการวิเคราะห์บริบท 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีผลต่อการพัฒนาภายใต้แผนระดับ 3 ทั้งในบริบท 
ระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของปัจจัย
ต่างๆ อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านความมั่นคง และด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
ภัยคุกคาม และโอกาสต่อการพัฒนา ตลอดจนวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา (Gap Analysis) 
ของผลการพัฒนาที่ผ่านมา เช่น ความเหลื่อมล้ าหรือการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง 
ในเมืองกับในชนบท เป็นต้น 

1.2.3 บทบาทของเทคโนโลยี วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตที่ส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนระดับ 3 เนื่องจากความก้าวหน้าเทคโนโลยี
อาจท าให้แผนงาน/โครงการที่จัดเตรียมไว้ไม่ทันสมัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและแผนพัฒนาฯ  

วิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์  
การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ของแผนกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูป  

1.1 

1.2 

1.3 
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และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีเอกภาพ 

1.3.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดรวมของแผน วิเคราะห์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของแผนระดับ 3 ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม เช่น ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ (ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ เช่น IMD, WEF และ Ease of Doing Business ตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์ 
เช่น Human Development Index (HDI) ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น SDG ตัวชี้วัด 
คอร์รัปชัน เช่น Corruption Perception Index เป็นต้น) และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (ผลผลิตร่วม
ที่แต่ละโครงการมีความเชื่อมโยงแผนเดียวกัน) ผลลัพธ์ร่วม (ผลลัพธ์ของแผนงานที่เชื่อมโยง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมายการพัฒนา) โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดร่วมของยุทธศาสตร์ชาติและค่ามาตรฐานในระดับสากล 

1.3.2 ความเหมาะสมของค่าเป้าหมายและค่าตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 
และค่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละแนวทางของแผนระดับ 3 ว่ามีความสะท้อนกับระดับ
ผลลัพธ์ของค่าเป้าหมายและค่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของยุทธศาสตร์ชาติ วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดกับค่ามาตรฐานสากล และเกณฑ์มาตรฐานที่น ามาใช้ในการอ้างอิง  
ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดผลกระทบของแต่ละแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/
เป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ ช าติ นั้ น  จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บค่ า มาตรฐ านสากล 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายได้ต่อหัว ด้านสังคม อาทิ  
การเข้าถึงบริการของรัฐ ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ 
ที่ยั่ งยืน การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าไม้  การลดก๊าซเรือนกระจก และ ด้านภาครัฐ อาทิ  
การให้บริการอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
เป็นธรรมและเสมอภาค 

2.3.3 ความเหมาะสมแนวทางการพัฒนา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของแผนระดับ 3  
ที่จะต้องครอบคลุมและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ และวิเคราะห์
ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม 

ความเชื่อมโยงและจัดล าดับความส าคัญของแผน  

1.4.1 แผนเฉพาะด้านอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับการแผนที่เสนอ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนเฉพาะ
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายแนวทางการพัฒนาเช่นเดียวกับแผน
ระดับ 3 เพ่ือให้การด าเนินการมีความสอดคล้องและด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการ
จัดสรรงบประมาณ 

1.4.2 การจัดล าดับความส าคัญของแผน วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดล าดับความส าคัญ
ของแผนงาน โครงการ และมาตรการต่างๆ ในแต่ละแนวทางการพัฒนา ที่จะช่วยสนับสนุน
เป้าหมายและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งพิจารณาถึงความยืดหยุ่น  
ในการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.4 
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ตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อแผนการพัฒนาประเทศ อาทิ สภาพปัญหา
ด าเนินงาน ศักยภาพ และความจ าเป็นของประเทศในขณะนั้น ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนทิศทางและ
แนวโน้มของการพัฒนาประเทศในอนาคต 

วิเคราะห์ทางเลือก  

วิเคราะห์ทางเลือกอ่ืนในการขับเคลื่อน/ด าเนินโครงการ/แผนงาน นอกจากทางเลือกหรือแผน/
โครงการที่เสนอมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา โดยการวิเคราะห์ทางเลือกต้องค านึงถึงสภาพตลาด
และข้อจ ากัดในการด าเนินงานตามแผน อาทิ การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด 
(Demand-Driven) การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
ในการด าเนินโครงการ และมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 

กลไกขับเคลื่อนแผนและการก าหนดแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างเหมาะสม  

วิเคราะห์ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสู่การปฎิบัติ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมกับสภาพตลาด และต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในการด าเนินงานตามแผน อาทิ วิเคราะห์
แนวโน้มความต้องการของตลาด (Demand-Driven) พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ในการด าเนินโครงการ มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ว่า 
ใครเป็นผู้ขับเคลื่อน (Player) แผน/โครงการที่เสนอ และขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจ (Incentive 
Structure) ใด ทั้งนี้ เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy) ไม่ถือเป็นแรงจูงใจที่ยั่งยืนและอาจ 
ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐ แต่ใช้แรงจูงใจในรูปแบบอ่ืนหรือให้เอกชนเข้ามาร่วม
ด าเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนระดับ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่ 
การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.6.1 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ อาทิ แนวทางในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมายของแผนระดับ 3 เพ่ือสร้างการรับรู้และให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันแผนพัฒนา แนวทางที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชน 
น าประเด็นการพัฒนาไปประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ และแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1.6.2 รูปแบบการพัฒนา วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานตามแผนระดับ 3 ถึงลักษณะ 
การท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในมิติเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda Based) และมิติเชิงพ้ืนที่ (Area Based) ด้วยหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ หรือทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ใช้เป็นกรอบแนวทางการในการจัดท าแผนพัฒนา แผนด าเนินงาน และแผนธุรกิจ  
ไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

1.6.3 หน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนา วิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการด าเนินงานของ
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผน รวมถึงการด าเนินงานของคณะหรือองค์กรรูปแบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.5 

1.6 
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อาทิ คณะกรรมการระดับชาติ คณะอนุกรรมการ และกองทุนส่งเสริมต่างๆ โดยวิเคราะห์
ทั้ งในระดับนโยบาย (Policy)  การก ากับดูแล (Regulator) การส่งเสริมสนับสนุน 
(Promoter) และการปฏิบัติการ (Operator) 

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอแนวทางเลือกอ่ืนภายใต้แนวทางและกลไกการบริหาร 
ความเสี่ยงที่เกิดจากบริบทการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผน เพ่ือลดความเสียหายและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดกับแผนงานโครงการ และสามารถปรับแผนด าเนินการ 
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงบรรลุเป้าหมายของแผนตามที่ก าหนดไว้ 
และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา และปัจจัยสนับสนุนและโอกาส  
ในการพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การติดตามประเมินผล  

วิเคราะห์แนวทางการจัดท าระบบการติดตามประเมินผล เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้า  
การด าเนินงาน และใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงแผนระดับ 3 ต่อไป 
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ส่วนที ่2  แนวทางการเสนอแผนระดับ 3  

แนวทางการจัดแผนระดับ 3 เป็นหลักการพ้ืนฐานสาระส าคัญของการจัดท าแผน และแนวทางปฏิบัติ  
ในการน าเสนอแผนของหน่วยงานเจ้าของแผน 

แผนระดับ 3 หมายถึง  

แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี  
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดยนับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ครม. มีมติก าหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ...  
(พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม.วันที่ 4 ธันวาคม 
2560 เช่นพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้
ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ แผนอ่ืนๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นๆ 

สาระส าคัญของแผน   

2.2.1 การก าหนดชื่อแผน จะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และแสดงถึงระยะเวลาในการด าเนินการ
ด้วย โดยแผนปฏิบัติการ ให้ก าหนด ดังนี้ “แผนปฏิบัติการด้าน ........... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... 
- ....)” ส าหรับแผนอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ก าหนดชื่อแผนไว้แล้ว  

2.2.2 แผนต้องระบุถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับที่ 2 ให้ชัดเจน และ
ก าหนดให้มีองค์ประกอบของแผน (เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด)  
ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ  

2.2.3 แผนควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งกลไกการติดตาม
ประเมินผล และควรค านึงถึงวงเงินของประเทศท่ีจะด าเนินการตามแผนให้ประสบผลส าเร็จ  

2.2.4 กรณีที่แผนส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้หน่วยงานเจ้าของ
แผนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างรอบด้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่แผนก าหนดให้ต้องมีการท างานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน  
(ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน) ให้หน่วยงานเจ้าของแผนหารือร่วมกับหน่วยงาน/ภาคี  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการแนวทางการด าเนินการด้วย 
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แนวทางการเสนอ  

2.3.1 แผนปฏิบัติการด้าน..............  และแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ที่มีชื่อตามที่กฎหมายก าหนด
ก่อนมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่มีกฎหมายก าหนดให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

1) ส่วนราชการน าเสนอแผนต่อ สศช. โดยผ่านความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการ  

2) สศช. โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ ครม.  

3) สศช. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และแจ้งผลการพิจารณากลับไปที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

4) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีความเห็นของ สศช. ประกอบการน าเสนอแผน  

2.3.2 แผนปฏิบัติการด้าน..............  และแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ที่มีชื่อตามที่กฎหมายก าหนด
ก่อนมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่เป็นเรื่องที่อาจมีความจ าเป็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือเป็นเรื่องส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ/เรื่องผูกพันตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

1) ส่วนราชการน าเสนอแผนต่อ สศช. โดยผ่านความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการ 

2) สศช. พิจารณาเบื้องต้นความจ าเป็นการน าเสนอแผนเข้าสู่การพิจาณาของ ครม. 
ก) หากมีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม. จะด าเนินการตามข้อ 1.3.1 (2) – (4) 

ข) หากไม่มีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม. ให้ สศช. ด าเนินการแจ้งส่วนราชการ
ด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้  แผนปฏิบัติการ .............. เพ่ือแปลงแผนระดับ 3 หรือ สนับสนุนแผนระดับ 1  
และระดับ 2 สู่การปฏิบัติที่ไม่มีความจ าเป็นต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจาณาหรือทราบ  
เมื่อกระทรวง/หน่วยงานของรัฐ ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการ.......... จากผู้มีอ านาจอนุมัติ
แผนดังกล่าว (เช่น รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นต้น) ให้ด าเนินการ
ส าเนาแผนปฏิบัติการ........ ส่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพ่ือทราบ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 พร้อมทั้งด าเนินการส่งแผนปฏิบัติการ ..... ให้ส านัก
งบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ สศช. จะด าเนินการพิจารณาแผนระดับที่ 3 ประมาณ 30-45 วันท าการ เพื่อด าเนินการ
ข้อ 2.3.1 และ ข้อ 2.3.2 2) ก) และ สศช. จะจัดท าบัญชีรายชื่อแผนระดับที่ 3 ที่ผ่าน
กระบวนการแล้ว รายงานต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือทราบ
ต่อไป 

-------------------------------------- 

2.3 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฉบับ กันยายน 2561 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ   

แนวทางการเสนอแผน 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
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แผนจะมีการจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนใน
ระดับอ่ืนๆ ต้องมุ่งด าเนินการให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด แผนระดับ
ที่ 2 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์  
ซึ่งอาจก าหนดประเด็นการพัฒนาในบางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ
ในแผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจของส่วนราชการ
และสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2  

 

  ระดับของแผน 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 65)  

  หมายเหตุ : ค าว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ 1 เท่านั้น 

  ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

2.1 “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 มาตรา 3)  

2.2) “แผนการปฏิรูปประเทศ” หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

2.3) “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หมายความว่า แผนส าหรับถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2.4) “แผนความม่ันคง” หมายถึง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของ
ชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ   

หมายเหตุ :  ค าว่า “แผนแม่บท.......ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....” “แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน..........” 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ....” และ “แผนความม่ันคง” สามารถใช้กับ
แผนในระดับที่ 2 เท่านั้น 

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการ
ทุกระดับ โดยนับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติก าหนดการตั้งชื่อแผนในระดับ
ที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มี 
การระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม.วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่นพระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า  
แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายนั้น ๆ 

  

  1 

  ระดับ 

  2  

  ระดับ 

  3  

  ระดับ 
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  แนวทางการเสนอแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็น แล้วจึงส่งแผนดังกล่าว ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน... และแผนความมั่นคง  
ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ/คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ/ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส่งเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือเสนอ
แผนต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอแผนดังกล่าวไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็น ก่อนการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
ติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

การเสนอแผนระดบัท่ี 1  

การเสนอแผนระดบัท่ี 2  
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3.1  แผนปฏิบัติการด้าน..............  และแผนระดับท่ี 3 อ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อตามที่กฎหมายก าหนดก่อนมติ 

ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ทีมี่กฎหมายก าหนดให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 (1)  ด าเนินการจัดท ารูปแบบการสรุปแผน (หน้า 6) 

(2) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนต่อ สศช. โดยผ่านความเห็นชอบของรอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการ  

(3)  สศช. โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ ครม.  

(4) สศช. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และแจ้งผลการพิจารณากลับไปท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

(5) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีความเห็นของ สศช. ประกอบการน าเสนอแผน 

3.2 แผนปฏิบัติการด้าน..............  และแผนระดับที่ 3 อ่ืน ๆ ที่มีชื่อตามที่กฎหมายก าหนด
ก่อนมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่เป็นเรื่องที่อาจมีความจ าเป็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือเป็นเรื่องส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ/เรื่องผูกพันตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ  

 (1)  ด าเนินการจัดท ารูปแบบการสรุปแผน (หน้า 6) 
(2) ส่วนราชการน าเสนอแผนต่อ สศช. โดยผ่านความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส่วนราชการ 
(3) สศช. พิจารณาเบื้องต้นความจ าเป็นการน าเสนอแผนเข้าสู่การพิจาณาของ ครม.  

ก) หากมีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม. จะด าเนินการตามข้อ 3.1 (3) – (5)  
ข) หากไม่มีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม. ให้ สศช. ด าเนินการแจ้งส่วนราชการ

ด าเนินการต่อไป  
หมายเหตุ   หากส่วนราชการหรือหน่วยงานไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องน าแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณา

หรือเพื่อทราบของคณะรัฐมนตรี ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามแนวทางนี้ และส่วนราชการไม่จ าเป็นต้องส่งแผนปฏิบัติราชการ

ในแต่ละปีงบประมาณของส่วนราชการให้ สศช. พิจารณา      

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ.............. เพื่อแปลงแผนระดับ 3 หรือ สนับสนุนแผนระดับ 1 
และระดับ 2 สู่การปฏิบัติที่ไม่มีความจ าเป็นต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจาณาหรือทราบ เมื่อกระทรวง/
หน่วยงานของรัฐ ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการ.......... จากผู้มีอ านาจอนุมัติแผนดังกล่าว (เช่น รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นต้น) ให้ด าเนินการส าเนาแผนปฏิบัติการ........ ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือทราบ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 พร้อมทั้ง
ด าเนินการส่งแผนปฏิบัติการ..... ให้ส านักงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะด าเนินการ
พิจารณาแผนระดับที่ 3 ประมาณ 30-45 วันท าการ เพ่ือด าเนินการข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 (3) ก) 
และส านักงานฯ จะจัดท าบัญชีรายชื่อแผนระดับที่  3 ที่ผ่านกระบวนการแล้ว รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือทราบต่อไป  

  

การเสนอแผนระดบัท่ี 3 เพ่ือน าเขา้ส ูก่ารพิจารณาของ ครม. 
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การสรุปแผนในระดับท่ี 3 

1. ให้กระทรวง/หน่วยงานของรัฐที่เสนอแผนในระดับท่ี 3 ด าเนินการสรุปแผนส่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือประมวลจัดท าบัญชีรายชื่อแผนระดับที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการ
แล้ว รายงานต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือทราบทุกเดือน  

2. การก าหนดชื่อแผน ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และแสดงถึงระยะเวลาในการด าเนินการด้วย  โดย
แผนปฏิบัติการ ให้ก าหนด ดังนี้ “แผนปฏิบัติการด้าน ........... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” ส าหรับ
แผนอื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีมีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ก าหนดชื่อแผนไว้แล้ว  

3. แผนต้องระบุถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับที่ 2 ให้ชัดเจน และก าหนดให้มี
องค์ประกอบของแผน (เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด) ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ  

4. แผนควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผล และ
ควรค านึงถึงวงเงินของประเทศท่ีจะด าเนินการตามแผนให้ประสบผลส าเร็จ 

5. กรณีที่แผนส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้หน่วยงานเจ้าของแผนจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่แผน
ก าหนดให้ต้องมีการท างานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน (ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน) ให้หน่วยงาน
เจ้าของแผนหารือร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการแนวทางการด าเนินการด้วย 
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(ชื่อ) แผน............... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) 
1. แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60 

  แผนแม่บท ตามกฎหมาย (ระบุชื่อ) ............................................................. 

 แผนพัฒนา ตามกฎหมาย (ระบุชื่อ) ............................................................. 

  แผนปฏิบัติการด้าน ......... 

    การบูรณาการ  ตามกฎหมาย หรือ มติ ครม. (ระบุชื่อ) ............................... 

  แผนปฏิบัติการ  

  อ่ืนๆ ...........ระบุ................................ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(สอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็น ทั้งนี้ ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด) 

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

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

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 2 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน.................................................................... 

  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน........................................................................ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  แผนอื่นๆ ............................................................. 

(อธิบายความสอดคล้อง) 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................   
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4. สถานการณ์ความจ าเป็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา 

(อธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนหรือการพัฒนา และสถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ดังกล่าว ) 

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

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

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

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

5. วัตถุประสงค์ 

1) ..........................................................................................................  

2) ..........................................................................................................  

3) ..........................................................................................................  

6. เป้าหมาย (กล่าวถึงเป้าหมายรวมและมีความชัดเจน) 

1) ..........................................................................................................  

2) ..........................................................................................................  

 3) ..........................................................................................................  

7. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย  

 (กล่าวถึงตัวชี้เป้าหมายรวมและมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม วัดผลได้) 

1) .......................................................................................... ................ 

2) ..........................................................................................................  

3) ..........................................................................................................  

8. กลไกลการบริหารจัดการแผนเพื่อให้แผนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

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

9. การติดตามและประเมินผล (ระบุแนวทาง/กรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลที่มีความ
ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

 ............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................... ............................................ 
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10. วงเงินงบประมาณพร้อมแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

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

 

11. ผู้รับผิดชอบ (ระบุผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งน าเสนอความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินการ) 

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

 

12. สรุปแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนฯ  

 

กรอบระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (ล้านบาท) แหล่งเงิน 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ก.                  

2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ข.                  

3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค.                  

...                  

  

หมายเหตุ : (1) ในการเขียนสรุปแผน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังที่กล่าวมาข้างต้น  

(2)   การก าหนดกรอบวงเงิน ตารางสรุป ข้อ 12 ในกรณีมีการด าเนินการร่วมกับ
หลายหน่วยงาน ท่านอาจพิจารณาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม
หารือเพ่ือก าหนดกรอบวงเงินในเบื้องต้น  
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ภาคผนวก 
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