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คำอธิบำยขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำร ดังนี้
๑. กำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจก่อนกำรเริ่มดำเนินงำน
ขอควำมอนุ เครำะห์ท่ ำนมอบหมำยทุกกอง (หรื อเที ยบเท่ ำ ) ในสั ง กัดของท่ำนศึก ษาและ
ทาความเข้าใจวีดิทัศน์ PowerPoint ประกอบการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทาโครงการสาคัญ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้
๒. กำรวิเครำะห์และจัดทำเอกสำรประกอบกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ (๑) กำรมองเป้ำหมำย
ร่วมกันฯ (Worksheet ๑) และเอกสำรประกอบกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ (๒) กำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ในส่วนของกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Worksheet ๒)
๒.๑ Worksheet ๑
๑) ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยทุกกอง (หรือเทียบเท่ำ) ในสังกัดของท่ำนศึกษา
และพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพำะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดตาม Worksheet ๑ พร้อมทั้ง เลือกระดับความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุนในเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ท่านพิจารณาเลือกแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้ บรรลุเป้าหมาย พร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบเพื่อแสดงความเกี่ยวข้องดังกล่าว (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ เป้าหมาย)
๒) ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยกองแผนหรือกองอื่นที่ได้รับมอบหมำยดาเนินการ
รวบรวมไฟล์ Worksheet ๑ จากกองอื่น ๆ ภายใต้สังกัดของท่านเป็น ๑ ไฟล์ โดยใช้ชื่อไฟล์ WS ๑ ตัวย่อ
ชื่อหน่วยงำน” อำทิ “WS ๑) สศช.” และอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) ผ่านทาง
ระบบeMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภำยในวัน ที ่ ๘ มิถุน ำยน ๒๕๖๓
โดยใช้ username และ password ของกองในการเข้าระบบ เพื่อสานักงานฯ จะได้ดาเนินการสรุปผลและ
เผยแพร่ผ่าน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป
๒.๒ Worksheet ๒
๑) ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยทุกกอง (หรือเทียบเท่ำ) ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่ำน
วิเคราะห์องค์ประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของทุกเป้ำหมำยแผน
แม่บทย่อยที่พิจำรณำแล้วว่ำหน่วยงำนมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน (ผลการพิจารณา
จากเอกสาร Worksheet ๑) ในมุม มองของหน่วยงาน รวมทั้ง วิเ คราะห์ ปัจจัย ที่จะสามารถมีบ ทบาท
ในการทาให้องค์ประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการนั้น ๆ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
๒) ขอควำมอนุ เ ครำะห์ ท่ ำ นมอบหมำยกองแผนหรื อ กองอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
ดาเนินการรวบรวมไฟล์ Worksheet ๒ จากกองอื่น ๆ ภายใต้สังกัดของท่าน โดยกองแผนหรือกองอื่นที่ได้รับ
มอบหมายสามารถดาเนินการประมวลผลและจัดทาเป็นห่วงโซ่ มู ลค่ าของแต่ ละเป้าหมายแผนแม่ บทย่อย
ของกรม (Worksheet ๒ ระดับกรมหรือเทียบเท่า) หรือ จัดส่งเป็นข้อมูลห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยในระดับกองที่ยังไม่ได้มีการประมวลผล (Worksheet ๒ ระดับกอง) โดยจัดทา ๑ Worksheet
ต่ อ ๑ เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย และใช้ ชื่ อ “WS๒
รหั ส เป้ ำ หมำยแผนแม่ บ ทย่ อ ย (XXXXX)
ตัว ย่อ หน่ว ยงำน” เช่น “WS ๒ ๐๗๐๑๐๑ สศช. และอัพ โหลดไฟล์ผ่า นทางระบบ eMENSCR
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) โดยใช้ username และ password ของกอง
ในการเข้าระบบ ภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ เพื่อสานักงานฯ จะได้ดาเนินการประมวลผลและจัดทาข้อมูล

-๒ห่วงโซ่มูลค่าสุดท้ายของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (เอกสารข้อมูล Final Value Chain) เพื่อเผยแพร่
เป็นเอกสารประกอบการจัดทา Worksheet ๓ ของหน่วยงานตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป
๓. ดำเนิ นกำรวิ เครำะห์ และจัดทำเอกสำรประกอบกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ (๒) กำรจัดท ำ
โครงกำรสำคัญฯ ในส่วนของกำรจัดทำโครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ (Worksheet ๓)
๓.๑ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยทุกกอง (หรือเทียบเท่ำ) ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่ำน
วิเคราะห์แ ละจัดทาข้ อ เสนอโครงการสาคัญ ที่ จะสามารถส่ง ผลต่ อ การบรรลุเป้า หมายแผนแม่บทย่อ ยที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม Worksheet ๓ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร Final Value Chain ที่สานักงานฯ
ได้ประมวลผลให้แล้วประกอบการจัดทา
๓.๒ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยกองแผนหรือกองอื่นที่ได้รับมอบหมำย ดาเนินการ
รวบรวมไฟล์ Worksheet ๓ จากกองอื่น ๆ ภายใต้สังกัดของท่าน โดยกองแผนหรือกองอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สามารถดาเนินการประมวลผลและจัดทาเป็น รายการโครงการสาคัญของแต่ ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ของกรม (Worksheet ๓ ระดับกรม) หรือ จัดส่งเป็นรายการโครงการสาคัญของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ในระดับกองที่ยังไม่ได้มีการประมวลผล (Worksheet ๓ ระดับกอง) โดยจัดทา ๑ Worksheet ต่อ ๑ เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ กลับมายังสานักงานฯ โดยใช้ชื่อ “WS๓ รหัสเป้ำหมำยแผน
แม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงำน” อำทิ “WS๓ ๐๗๐๑๐๑ สศช.” และอัพโหลดไฟล์ผ่านทางระบบ
eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) โดยใช้ username และ password
ของกองในการเข้าระบบ ภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓
๓.๓ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยกองเจ้ำของโครงกำรนำเข้ำข้อมูลข้อเสนอโครงกำร
สำคัญ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของแต่ละกองในการเข้า ระบบ และ
ดำเนินกำรกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก M๗ ภำยในเดือน
กรกฎำคม ๒๕๖๓ เพื่อสานักงานฯ จะได้นาไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการ
สาคั ญ ร่วมกั บคณะกรรมการจั ดทายุ ทธศาสตร์ ช าติ ส านัก งบประมาณ หน่วยงานเจ้า ภาพแผนแม่ บทฯ
ทั้ง ๓ ระดับ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๔. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยกองแผน
หรือกองอื่นที่ได้รับมอบหมำยจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๕ โดยนาโครงการสาคัญที่ได้จาก
ข้อ ๓. ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน และดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎี
การว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
หมำยเหตุ :
ผู้ประสานงานของแต่ละแผนแม่บทฯ สามารถ download ได้เพิ่มเติมจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
(ชื่อไฟล์: 01 ผูป้ ระสานงานตามแผนแม่บทฯ)

