การจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
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ดาวนโหลดเอกสาร

• เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565
• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

• Worksheets ประกอบการจัดทาโครงการสาคัญฯ
-

Worksheet ที่ 1 : การพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย

http://nscr.nesdc.go.th/project2565/

-

Worksheetที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของ
ห่วงโซ่คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

เรี ยบเรี ยง ถ่ายทา ตัดต่อ
เจ้าหน้าที่สภาพัฒนน

-

Worksheet ที่ 3 : การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ที่จะ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพรวมการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561 - 2565
เป้าหมาย
ปี 2565

ปูพื้นเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ
การเตรียมความพร้อม
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

ประกาศใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ
• การจาแนกแผนออกเป็น
(2561 - 2580)
3 ระดับ
• วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาเป็นกรอบในการ
ประเทศ เพื่อยกร่าง
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศใช้

แผนแม่บทฯ
(2561 - 2580)

ปีงบประมาณ 2562
มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

ธันวาคม 2560

ตุลาคม 2561

เมษายน 2562

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 ครั้ง
เรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

2565

เร่งสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางาน
ของหน่วยงานของรัฐ ให้มองเป้าหมายแผน

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน
ปีงบประมาณ 2563 - 2564

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ปีงบประมาณ
2561
2560

ปีงบประมาณ

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

แม่บทฯ เป็นหลักการพัฒนาร่วมกันอย่าง
บูรณาการตามหลัก XYZ

รายงานสรุปผล
การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี 2562
(เล่มแรก)

และมีระบบงบประมาณที่ทันการณ์และสอดคล้อง
บริบทการพัฒนาประเทศ

“ร่วมกันคิด วิเคราะห์แบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์”

ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 มีนาคม 2563

เมษายน 2563

กันยายน 2563

2564 - 2565

การดาเนินการต่อไป

การดาเนินการที่ผ่านมา
www.nscr.nesdb.go.th
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แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
www.nscr.nesdb.go.th
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หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
Y

Y
2

Y
1

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ.1

มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประสบผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

จ.2

มีภ ารกิ จหลัก ในการประสานและบูร ณาการการด าเนิน งานระหว่ า งหน่ วยงาน
เจ้า ภาพต่า ง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพื่อให้เ กิด การขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

จ.3

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย
มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่ก ารบรรลุเ ป้า หมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ไ ด้ป ระสบ
ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

*หน่วยงานเจ้าภาพระดับต่าง ๆ ดาเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย

www.nscr.nesdb.go.th
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เพื่อให้การดาเนินการได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ
2565 ตามที่ ครม. เห็นชอบ สศช. จึงได้จัดทาเอกสารประกอบการทางาน (Worksheet) เป็นขั้นตอนตามแนวทางดังกล่าวสาหรับใช้ในการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวทางที่ 1 และ 2

ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ของหน่ ว ยงานที่ มี ผ ลต่ อ การบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บททั้ง 140 เป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานเห็นเป้าหมาย
ร่วมกันตามแนวทางที่ 1

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญ
ของเป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยรวมทั้ ง ปั จ จั ย ฯ ที่จะสามารถส่ งผลต่อ การบรรลุ เ ป้า หมาย
สาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่ แผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์หาโครงการสาคัญที่จะสามารถปิดช่องว่างการพัฒนา
และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ 2

Worksheet 1-3 เพื่อใช้ในการแปลงแนวทางที่ 1 และ 2 ให้เป็นการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการสาคัญที่มี
ความเร่งด่วนในแนวทางที่ 3 ต่อไป
www.nscr.nesdb.go.th

6

ปฏิทินการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
สศช. ดาเนินการชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามมติ ครม .
เมื่ อ วั น ที่ 5 พ.ค. 2563 รวมทั้ ง เผยแพร่
เอกสารประกอบการดาเนินการต่าง ๆ
วิธีดาเนินการ: Online

พ.ค. 63

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาส่ง

Worksheet 2 ให้ สศช. โดย

วิเคราะห์ พิจารณาการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่ได้จากระบบ eMENSCR
(สศช. / สงป./ จ.1-จ.3)

การ Upload ไฟล์ผ่านทางระบบ
eMENSCR

มิ.ย. 63

- หน่วยงานจัดทา Worksheet ที่ 1 และ 2
- หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง Worksheet 1 โดยการ
Upload ไฟล์ผ่านทางระบบ eMENSCR

ก.ค. 63

ส.ค. 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเข้าข้อมูลโครงการสาคัญ (X)
ที่ผ่านการพิจารณาในระบบ eMENSCR (ผ่านการอนุมัติ
ข้อมูล (M7))

&

หน่วยงานส่ง Worksheet 3 ให้ สศช. โดย upload
ไฟล์ผ่านทางระบบ eMENSCR
www.nscr.nesdb.go.th

ก.ย. 63

ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี
(พ.ศ. 2565) ที่มีการบรรจุโครงการสาคัญ (X) ที่ได้
จากกระบวนการจัดทา Worksheet 3 (ที่ได้นาเข้า
ระบบ eMENSCR ด้วยแล้ว) พร้อมกับการดาเนินงาน
อื่น ๆ ที่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
7

ดาวนโหลดเอกสาร•

เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

• Worksheets ประกอบการจัดทาโครงการสาคัญฯ
-

Worksheet ที่ 1 : การพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย

-

Worksheetที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของ
ห่วงโซ่คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

-

Worksheet ที่ 3 : การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ที่จะ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

http://nscr.nesdc.go.th/project2565/

เรี ยบเรี ยง ถ่ายทา ตัดต่อ
เจ้าหน้าที่สภาพัฒนน

01

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สศช.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

การมองเป้าหมายร่วมกัน
การดาเนินงานที่ผ่านมา
ถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แต่การทางานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันทา
ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

การดาเนินงานผ่านมา
การวางแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ
ยังอาจไม่ได้มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจึงยังขาด
การบูรณาการ และอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 28
ตัวอย่างการกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา - ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 55
รวม เป็นร้อยละ 25
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ดัชนีกำรพัฒนำคน 0.85 คะแนน
2570
ร้อยละ 50
- 3
2575
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีกำรพัฒนำคน 0.82 คะแนน

2566 2
2570

2561
2565

1

2576 4
2580

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 30
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีกำรพัฒนำคนมากกว่า 0.85 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีกำรพัฒนำคน 0.79 คะแนน

ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่มี
ความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross
Issue)
และประเด็ น การพั ฒ นาจะไม่ มี ค วามซ้ าซ้ อ นกั น ระหว่ า ง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

เกี่ยวข้องโดยตรง

มีส่วนสนับสนุน

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
1. ควำมมั่นคง
2. กำรต่ำงประเทศ
3. กำรเกษตร
4. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
5. กำรท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจทิ ัล
8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
12. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
14. ศักยภำพกำรกีฬำ
15. พลังทำงสังคม
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
18. กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม
23. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

1

: การที่ ห น่ ว ยงานจะสามารถแปลงเป้ า หมายแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงาน (ระดับกรม) จาเป็นต้องทราบว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใด
เอกสารประกอบการดาเนินการขั้นตอนนี้ Worksheet 1 ของแผนแม่บทฯ ในระดับของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีทั้งหมด 140 เป้าหมาย

การมองเป้าหมายร่วมกัน

หน่วยงานกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน
ส่วนที่ 1

*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลกากับทุกส่วนด้วยแล้ว

หน่ ว ยงานพิ จารณาเลื อ กเป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย
เฉพาะที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน)
(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
• พิจารณาความเกี่ยวข้องจากภารกิจหน้าที่หน่วยงาน
• หากเลือกความเกี่ยวข้อง “หลัก” ต้องมีการจัดทาโครงการรองรับ

เขี ย นพรรณนาเพื่ อ อธิ บ ายความเกี่ ย วข้ อ งของ
หน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

1

การมองเป้าหมายร่วมกัน

Worksheet 1

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก
แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
คำอธิบำย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภำรกิจโดยตรงในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
070101 ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
คำอธิบำย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในกำรเสนอแนะและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
พิจำรณำแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ประเทศ

หมำยเหตุ สศช. มีภำรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
คำอธิบำย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในกำรจัดทำข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Worksheet 1 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ
เพื่อให้หน่วยงานทราบข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มี
Worksheet 1
ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยนั้ น ๆ
ให้หน่วยงานส่ง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่าน ประกอบการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป
ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html)
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน
website NSCR ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR
- ให้ ก องแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 1 จากกองอื่น ๆ
ภายใต้สังกัดของกรมเป็น 1 ไฟล์
- กองแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) น าเข้ า ไฟล์ เ อกสารในนามกรม โดยใช้
username/password ของกอง
- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์

eMENSCR

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 1 เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 1 ใส่ “WS1 ตัวย่อชื่อ
หน่วยงาน” อาทิ “WS1 สศช.”

รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด โดยระบุ
“ความสอดคล้องของหน่วยงานที่มีต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย"

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ

1

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการดาเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

Z

23

37

แผนแม่บทฯ

เป้าหมายประเด็น

85

140

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายย่อย

Y2

Y1

X

X

X

X

X

1

การมองเป้าหมายร่วมกัน

“การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบบบูรณาการร่วมกัน ”

การมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เมื่อทุกหน่วยงาน (ระดับกรม) ทราบแล้วว่าตนเองมี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด
และเป้าหมายนั้น ๆ มีหน่วยงานใด ๆ อีกบ้างที่เกี่ยวข้อง
จะทาให้ทั้ง จ. 3 และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทราบว่าในการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ จะต้องดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานใด เพื่อให้เป้าหมายที่ตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดใน
แผนแม่บทฯ ทุก ๆ ห้วง 5 ปี และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ภายในปี 2580 ในท้ายที่สุด

02

การวิเคราะห์ Gap Analysis

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดทา
ข้อเสนอโครงการสาคัญร่วมกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สศช.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาว์นโหลดเอกสาร

• เอกสารประกอบการชี้ แ จงการจั ด ท าโครงการส าคั ญ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
2565
• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

• Worksheets ประกอบการจัดทาโครงการสาคัญฯ

http://nscr.nesdc.go.th/project2565/

เรียบเรียง ถ่ำยทำ ตัดต่อ: เจ้ำหน้ำที่สภำพัฒน์
ถ่ำยทำแบบ one shot/long take: ขออภัยในควำมไม่สมบูรณ์

-

Worksheet ที่ 1 : การพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย

-

Worksheetที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

-

Worksheet ที่ 3 : การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ที่จะ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

02

การวิเคราะห์ Gap Analysis และ
จัดทาโครงการ XYZ

• การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

• การวิเคราะห์เพื่อจัดทา โครงการสาคัญตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องดาเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดในแผนแม่บทฯ
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การวิเคราะห์หาการดาเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย....

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาดาเนินงานต่าง ๆ ที่จะนาไปขับเคลื่อนเป้าหมาย……….
หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ที่มคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้

VC

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน

เอกสารประกอบการดาเนินการของ
ขั้นตอน 2.1 คือ Worksheet ที่ 2 :
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย
สาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่
คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ/ปัจจัย/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการการดาเนิน งาน (ปลายทาง) ที่ ส่ง ผลต่อ การบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อ ยนั้ น ๆ
ได้ตามที่กาหนด

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของ สศช.
เป้าหมายย่อย

070105

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนแม่บท (7) ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมายแผนย่อย

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ค่าเป้าหมายปี 2565 เท่ากับ 12 คน ต่อ 1 แสนคน)

สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบ
และปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลและปีใหม่ (ปี 25559-2562) ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน // ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม // สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)

0
ต้นทาง
องค์ประกอบของ VC
ปัจจัยภายใต้
องค์ประกอบของ VC
ที่จะช่วยให้องค์ประกอบ
มีบทบาทในการช่วยให้
เป้าหมายบรรลุได้

ถนน
• ศึกษำ ออกแบบ
• ก่อสร้ำง
• กำรบำรุงรักษำ

ยานพาหนะ
สมรรถนะ สภำพกำรใช้งำน ได้
มำตรฐำน มีควำมปลอดภัย
ฯลฯ

100

กลางทาง

ผู้ใช้ถนน
• กำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร
• ทักษะ/ควำมรู้/
ประสบกำรณ์

กฎหมายและระเบียบ

ปลายทาง

การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
• กลไกกำรส่งต่อคนเจ็บ
• -กำรประสำนแจ้งเหตุ
ฯลฯ
กำรบังคับใช้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของ สศช.
เป้าหมายย่อย

090201

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

ของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมายแผนย่อย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (ค่าเป้าหมายปี 2565 อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี)

สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทาให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้เพิ่มขึ้น เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น อาทิ รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่
จังหวัดสุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช

0

ต้นทาง
องค์ประกอบของ VC

การลงทุนภาครัฐ

ปัจจัยภายใต้
องค์ประกอบของ VC
ที่จะช่วยให้องค์ประกอบ
มีบทบาทในการช่วยให้
เป้าหมายบรรลุได้

• พั ฒ นำแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง อ ำนวยควำม
สะดวกให้ได้มำตรฐำน
• วิจัยและพัฒนำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตรและ
กำรท่องเที่ยว

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ

กลางทาง

การลงทุนภาคเอกชน
• นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนที่มีทิศทำงชัดเจนและ
ก่อให้เกิดกำรแข่งขัน
• ควำมพร้อมของปัจจัยกำรผลิตและปัจจัยแวดล้อมที่
สนับสนุน

100

ปลายทาง
การบริโภคและอุปโภค
จากภาคประชาชน
• ประชำชนมีกำรจ้ำงงำนและรำยได้

• กลไกกำรบริหำร จัดกำรพื้นที่ • กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ • โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนและ
และทรัพย์สิน
ตรงตำมควำมต้องกำรของพื้นที่
• กลไกกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม• กำรมีส่วนร่วมของประชำชน • กำรตลำดและประชำสัมพันธ์

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
หน่วยงานต้องดาเนินการอะไรในการการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ?
หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานใน Value Chain ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุ และนาข้อมูลมากรอกใส่ใน
Worksheet 2 (หากต้องการทราบข้อมูลเป้าหมายที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องทั้งหมด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายนั้น ๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารสรุปผล Worksheet1 ที่ สศช. เผยแพร่ในหน้าเว็บ NSCR)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
องค์ประกอบและปัจจัยของกระบวนการดาเนินงานภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ/ปัจจัยดังกล่าว อาจเป็นกระบวนการดาเนินงานที่...
เรียงตามต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง (0 - 100) หรือ
แยกส่วนไม่เรียงการดาเนินการต่อกัน หรือ
ดาเนินการไปพร้อมกัน

ใช้ข้อมูลจากอะไรในการวิเคราะห์ ?

องค์ความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เอกสารประกอบการดาเนินการขั้นตอนนี้ Worksheet 2
หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องในมุมมองของหน่วยงาน แล้วกรอกผลการวิเคราะห์ใน WS2

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

ข้อมูล
ห่วงโซ่คุณค่า

ส่ง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR ภายในกลางเดือน มิ.ย. 2563

สศช. ประมวลผล เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร Value Chain Final
ของทุกเป้าหมายย่อย สาหรับเผยแพร่ใน Web NSCR
ในการประกอบการจัดทา Worksheet 3

การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Worksheet 2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ
Worksheet 2
ให้ ห น่ ว ยงานส่ ง Worksheet2 กลั บ มาที่ สศช. โดยการอั พ
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนมิถุนายน 2563
เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR
- ให้ ก องแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 2 จากกองอื่น ๆ
ภายใต้สังกัดของกรม
- กองแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) น าเข้ า ไฟล์ เ อกสารในนามกรม โดยใช้
username/password ของกอง
- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์

สศช. นาข้อมูลมาประมวลผลและจัดทาเอกสารข้อมูล Final
Value Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3 ต่อไป

eMENSCR

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2 เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ “WS2
070101 สศช.”
รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตาม Worksheet 2
การดาเนินการต่อไปของหน่วยงาน…….
การวิเคราะห์หาดาเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย
เอกสารประกอบการดาเนินการขั้นตอนนี้ Worksheet 3 : การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ที่จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม (สศช. จัดทาเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3 และจะเผยแพร่
ผ่าน website NSCR ภายหลังจากที่ได้ประมวลผล Value Chain ของแต่ละเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก worksheet 2 ที่ได้จากหน่วยงาน)

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60)

เป้าหมาย*

Z

คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y2

แผนแม่บทฯ
ประเด็น ....
แผนย่อย...

Y1

แนวทำงกำรพัฒนำ AAA n

*

เป้าหมาย (Y2)

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*

ตัวชี้วัด (Y2)*

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580

*

เป้าหมาย (Y1)

ตัวชี้วัด (Y1)*

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*
| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผน
ความมั่นคงฯ

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)

ค่าเป้าหมาย*
คือ ค่ำของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรจะบรรลุในเชิง
ปริมาณ
ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี)

คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ของค่ำเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

X

โครงการ/
การดาเนินงาน

X1

X2

X3

X4

X5

X6

ตัวชี้วัด*

X7

X8 … Xn

หมายเหตุ

*ถูกกาหนดไว้แล้ว

หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ
ทาอะไร/อย่างไร
(What/How)

ทาเพื่ออะไร
(Goals)

ทาเท่าไหร่
(How much/many)

เป้าหมาย Z

Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

กลุ่มตัวชี้วัด Z

ตัวชี้วัด Z

เป้าหมาย (ด้าน) Z

แผนแม่บท ประเด็น....
Y2

เป้าหมาย Y2

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด Y2

แผนแม่บทฯ
Y1

แนวทางการพัฒนา Y1
X

โครงการ

มีส่วนทาให้บรรลุ

แผนย่อย.....

กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม n

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย
(ถ้ามี)

ตัวชี้วัด Y1

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น
Y1 หมายถึง แผนย่อย
X หมายถึง โครงการ

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565
ภายหลังจากที่ สศช. ประมวลและจัดทา Value Chain ของทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หลักและ
สนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain และนาข้อมูลมาใส่ในเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3

ให้หน่วยงาน Download Worksheet 3 ของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการ
จัดทา Worksheet 3 เพื่อดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือ รักษาสภาพการบรรลุเป้าหมาย
(กรณีเป้าหมายบรรลุก่อนกาหนด) ตามหลักการ ดังนี้
หน่วยงานวิเคราะห์/พิจารณาองค์ประกอบของ Value Chain
ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน จากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value
Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3
ตัวอย่าง เช่น หากหน่วยงาน ก. ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้อง
หลั ก กั บองค์ ประกอบที่ 1 และมี ความเกี่ ยวข้ องสนั บสนุ น กั บ
องค์ประกอบที่ 3 และ 5
ให้หน่วยงาน ก. พิจารณาการดาเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปใน
องค์ประกอบที่ 1 3 และ 5 เป็นหลัก

1

3
5

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานกรอกข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานในส่วนที่ 1 ของ
Worksheet 3
หน่วยงานนาชื่อองค์ประกอบตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความ
เกี่ยวข้องจากเอกสารข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่
ในเอกสาร Worksheet 3

ตัวอย่าง กรณีหน่วยงาน ก. ให้นาชื่อองค์ประกอบที่ 1 3 และ 5
จาก
มากรอกใส่ในช่อง “องค์ประกอบ /ปัจจัยของ
ห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 เป็ น ต้ น มา ที่ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น โครงการที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่า
ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และนาชื่อโครงการมาบรรจุในส่วน
ของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้องค์ประกอบของ
Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน

กระบวนการนี้ จ ะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพการ
ดาเนินงานทั้งหมดและเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หา
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานพิจารณาข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ระหว่าง
ส ถ า น ะ ข อ ง เ ป้ า ห ม า ย เ ที ย บ กั บ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย
ที่ สศช. จัดทาข้อมูลไว้ให้ในไฟล์ เอกสารข้อมูล Final
Value Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3

ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) จะช่วยให้หน่วยงานทราบว่าเป้าหมายที่หน่วยงานเกี่ยวข้องยังห่างจากการบรรลุเป้าหมายอีก
เท่าไร ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบของ Value Chain
ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้ง การคานวณหาผลกระทบของโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution
ของโครงการ) ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานวิเคราะห์หาโครงการประจาปีงบประมาณ
2565 ภายใต้อ งค์ประกอบของ Value Chain ที่มี
การระบุชื่อหน่วยงาน ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่า
ส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
บรรลุได้ตามที่กาหนด

และน าชื่ อ โครงการมาบรรจุ ใ ส่ ใ นส่ ว น “ข้ อ เสนอ
โครงการประจาปี 2565” ใน Worksheet 3

*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานส่ง Worksheet 3 ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ กลับมายัง สศช. ผ่านระบบ eMENSCR (ผ่านการอนุมัติ M7) ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3
หน่วยงานจะได้...
1. ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่ำตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้ำง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และ
ควรพัฒนำที่จุดใดอีกเท่ำไร
2. บัญ ชี รายการโครงการสาคั ญ (X) ประจ าปีง บประมาณ 2565
ของหน่วยงาน ที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ทุกองค์ประกอบ/ปัจจัย/ปัจจัย/
กำรดำเนิน งำน/กระบวนกำร และโครงกำรที่ผ่ ำ นมำ (อะไรควร
ด ำเนิ น กำรต่ อ อะไรควรท ำใหม่ ) ที่ จ ะสำมำรถ “ปิ ด ช่ อ งว่ า ง”
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่กำหนดไว้ได้
สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการ
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป

การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Worksheet 3 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ
สศช.ประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการโครงการสาคัญ
สาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมายย่อย เพื่อ
ให้ห น่วยงานส่ง Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอั พ ประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม.
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบต่อไป

Worksheet 3

เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR
- ให้ ก องแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 3 จากกองอื่น ๆ
ภายใต้สังกัดของกรม
- กองแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) น าเข้ า ไฟล์ เ อกสารในนามกรม โดยใช้
username/password ของกอง
- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์

eMENSCR

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3 เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ “WS3
070101 สศช.”
รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ

หน่วยงานจะได้ต้องดาเนินการอะไรอีกหรือไม่ นอกจากการดาเนินการกรอกข้อมูลใน Worksheet 3 และจัดส่งให้ สศช.

หน่วยงานจะต้องนาเข้าข้อมูลโครงการสาคัญ (X) ที่บรรจุใน Worksheet 3 เข้าระบบ eMENSCR
เข้าใช้งานระบบ eMENSCR ที่เว็บไซต์ https://emenscr.nesdc.go.th

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR
หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระดับกอง)
นาเข้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ
eMENSCR

01 กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ได้รับ
02 กรอก รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ
03 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”

นาเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7)

วิธีการนาเข้าข้อมูลโครงการสาคัญ (X) เข้าสู่ระบบ eMENSCR

*
*

าของโครงการจาเป็นต้องระบุ contribution ของโครงการเมื่อดาเนินแล้วเสร็จต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
* หมายเหตุ : หน่พิวจยงานเจ้
ารณาจัดลาดับความสาคัญและเร่งด่วนของโครงการตามแนวทางข้อที่ 3 ได้ต่อไป

http://nscr.n
esdc.go.th/p
roject2565/

ปฏิทินการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
สศช. ดาเนินการชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามมติ ครม .
เมื่ อ วั น ที่ 5 พ.ค. 2563 รวมทั้ ง เผยแพร่
เอกสารประกอบการดาเนินการต่าง ๆ
วิธีดาเนินการ: Online

พ.ค. 63

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาส่ง

Worksheet 2 ให้ สศช. โดย

วิเคราะห์ พิจารณาการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่ได้จากระบบ eMENSCR
(สศช. / สงป./ จ.1-จ.3)

การ Upload ไฟล์ผ่านทางระบบ
eMENSCR

มิ.ย. 63

- หน่วยงานจัดทา Worksheet ที่ 1 และ 2
- หน่วยงานจัดส่ง Worksheet 1 โดยการ
Upload ไฟล์ผ่านทางระบบ eMENSCR

ก.ค. 63

ส.ค. 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเข้าข้อมูลโครงการสาคัญ (X)
ที่ผ่านการพิจารณาในระบบ eMENSCR (ผ่านการอนุมัติ
ข้อมูล (M7))

&

หน่วยงานส่ง Worksheet 3 ให้ สศช. โดย upload
ไฟล์ผ่านทางระบบ eMENSCR

ก.ย. 63

ส่ ว นราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี
(พ.ศ. 2565) ที่ มีการบรรจุ โครงการสาคัญ (X) ที่ได้
จากกระบวนการจัดทา Worksheet 3 (ที่ได้นาเข้า
ระบบ eMENSCR ด้ ว ยแล้ ว ) พร้ อ มกั บ การ
ดาเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
46

03

การจัดลาดับความสาคัญ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สศช. จ.1-จ.3 และ สงป.

www.nscr.nesdb.go.th
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เดือนสิงหำคม 2563
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน
ของโครงการสาคัญก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)

รายการโครงการสาคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสาคัญทั้งหมดที่ได้รบั การจัดอันดับ
ความสาคัญของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 จ.3 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
..
n

หลักการ

นาโครงการมาจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน
และนามาจัดลงใน Quadrant

ข้อมูลโครงการสาคัญที่มี
ค ว า ม เ ร่ ง ด่ ว น พ ร้ อ ม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี
งบ ปร ะ มา ณ 2 56 5 ที่
เหมาะสม

XXXXXX1
XXXXXX2
XXXXXX3
XXXXXX4
…………
………….

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

*สศช. ดาเนินการแล้วเบื้องต้น

สศช.

หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

สานักงบประมาณ
www.nscr.nesdb.go.th
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การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)

หลักการ

แนวทางการจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
ระยะห่างระหว่างสถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมาย
ที่ถูกกาหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ*
ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

พิจารณาจากความสามารถของ
โครงการในการสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมาย(contribution) ได้ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรม และความสอดคล้องกับ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success
Factors)

มีส่วนต่าง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ)
มีส่วนต่าง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง)
มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า
ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ดาเนินการโดย : สศช. คจย. จ.1 และ สงป. ร่วมกันพิจารณา
www.nscr.nesdb.go.th
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หลักการ

การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
การนาโครงการสาคัญ (X) มาจัดลงใน Quadrant

*

Q4

*

โครงการที่
ต้องเร่ง
ดาเนินการ
มากที่สุด

โครงการ
ที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

Q3

องดาเนินโครงการ
*เพื่อยัรังกต้ษาสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะนาโครงการที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน นาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
www.nscr.nesdb.go.th
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

•

แผนปฏิบัติราชการ
จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562

• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการในแต่ละปี
(แผนปฏิบัติราชการรายปี) และในช่วง 5 ปี (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5ปี)
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ

หลักการ
แผนงบประมาณ
• กระบวนการเป็นไปตาม พ.ร.บ.
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดย
ผ่านการพิจารณาจัดสรรของสานัก
งบประมาณเป็นรายปี

หมายเหตุ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
แผนระดับที่ 2 นโยบำยรัฐบำล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
สศช. ดาเนินการชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามมติ ครม .
เมื่ อ วั น ที่ 5 พ.ค. 2563 รวมทั้ ง เผยแพร่
เอกสารประกอบการดาเนินการต่าง ๆ
วิธีดาเนินการ: Online

พ.ค. 63

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาส่ง

Worksheet 2 ให้ สศช. โดย

วิเคราะห์ พิจารณาการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่ได้จากระบบ eMENSCR
(สศช. / สงป./ จ.1-จ.3)

การ Upload ไฟล์ผ่านทางระบบ
eMENSCR

มิ.ย. 63

- หน่วยงานจัดทา Worksheet ที่ 1 และ 2
- หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง Worksheet 1 โดยการ
Upload ไฟล์ผ่านทางระบบ eMENSCR

ก.ค. 63

ส.ค. 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเข้าข้อมูลโครงการสาคัญ (X)
ที่ผ่านการพิจารณาในระบบ eMENSCR (ผ่านการอนุมัติ
ข้อมูล (M7))

&

หน่วยงานส่ง Worksheet 3 ให้ สศช. โดย upload
ไฟล์ผ่านทางระบบ eMENSCR

ก.ย. 63

ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการราย ปี
(พ.ศ. 2565) ที่มีการบรรจุโครงการสาคัญ (X) ที่ได้
จากกระบวนการจัดทา Worksheet 3 (ที่ได้นาเข้า
ระบบ eMENSCR
ด้ ว ยแล้ ว ) พร้ อ มกั บ การ
ดาเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
53

หลักการ

การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
การนาโครงการสาคัญ (X) มาจัดลงใน Quadrant

*

Q4

*

โครงการที่
ต้องเร่ง
ดาเนินการ
มากที่สุด

โครงการ
ที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

Q3

องดาเนินโครงการ
*เพื่อยัรังกต้ษาสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะนาโครงการที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน นาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

04

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา
แผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2565)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

www.nscr.nesdb.go.th
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
แผนปฏิบัติราชการรายปี

ขั้นตอน

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

* แผนปฏิบัติรำชกำรสำหรับองค์กำรมหำชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สำหรับรัฐวิสำหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีกำรระบุไว้ในกฎหมำยให้ใช้ชื่ออื่น

ทุกโครงการ (X)
ที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2
รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ
ตามภารกิจปกติ

บรรจุใน
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. 2565)

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อให้ความเห็นชอบ

สงป. จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี

ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

การนาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ....) เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ภายหลังจาก พ.ร.บ. งบประมาณประจาปี 2565 ประกาศใช้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ปรับปรุง (หากมีความจาเป็น)
และนาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) เข้าระบบ eMENSCRและดาเนินการตามแผนฯ ต่อไป

&

ประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ
ประจาปี 2565

ปรับปรุงแผนฯ
(หากมีความจาเป็น)

นาแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR

1

กรอกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่
ปรากฏใน Template เพื่อแสดงถึง
- ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 และ 3 อื่นๆ (ถ้ามี)
- ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ให้ส่วนราชการมอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง เพียง Username เดียว
ในการนาเข้าแผนปฏิบัติราชการ...ในระบบ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตลอดเวลา
โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7)

ดาเนินการตามแผนฯ และรายงานผล
การดาเนินโครงการฯ รายไตรมาส
ในระบบ eMENSCR

2 อัพโหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการฯ ที่หน่วยงานได้
จัดทาเข้าสู่ระบบฯ ในรูปแบบ pdf file

หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของ
แผนปฏิบัติการฯ ได้ตามความเหมาะสม
โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่
กาหนดให้ครบถ้วน

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

Template
ของแผนปฏิบัติราชการฯ

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตำมนัยยะของมติครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หำกมี)
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3
ของหน่ ว ยงานมี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ
บรรลุ เ ป้ า หมายของแผนระดั บ ที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนฯ
หน่วยงานจะต้องระบุภาพรวมการดาเนินการ
รายปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ วงเงินงบประมาณ
และแผนงาน/โครงการที่ จ ะด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ

Template ของแผนปฏิบัติราชการฯ และแผนระดับ 3 เป็นแบบฟอร์มให้ส่วน
ราชการใช้ในการสรุปข้อมูลของแผนฯ และแสดงความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ
เพื่อกรอกเข้าในระบบ eMENSCR หน่วยงานและส่วนราชการสามารถเพิ่มเติม
ข้อมูลอื่น ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ แผนปฏิบัติรำชกำรสำหรับองค์กำรมหำชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สำหรับรัฐวิสำหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีกำรระบุไว้
ในกฎหมำยให้ใช้ชื่ออื่น

การดาเนินการในระยะต่อไป

ส.ค. 63
สศช. / สงป./
คจย./ จ.1
วิเคราะห์
พิจารณาการ
จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ
ที่ได้

การดาเนินการตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ ห้วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

สงป. พิจารณาจัดทากรอบ
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณปี 2565 กระบวนการงบประมาณ ปี 2565

ประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2565

ก.ย. 63

ต.ค. 63

พ.ย. 63 – ก.พ. 64

ส่วนราชการจัด (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ที่มีโครงการ/
การดาเนินงาน (X) บรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. 2565)

&

ส่วนราชการประกาศใช้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2564 และ
ดาเนินการตามแผนฯ

รมต.
เห็นชอบ

ครม.
เห็นชอบ

ต.ค. 64 เป็นต้นไป

ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565

ดาเนินการตามแผนฯ และ
ขั้นตอนของระบบงบประมาณต่อไป

ส่วนราชการนาแผนฯ

เข้าสู่ระบบ และผ่าน
การอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ

eMENSCR
แผนระดับ 3

รายงานแผนงาน/
โครงการ
ตามขั้นตอนของ
ระบบ eMENSCR

การดาเนินการตามระเบียบการติดตามฯ 62

การดาเนินการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

การดาเนินการในระยะต่อไป
การดาเนินการตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการเตรียมการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัตกิ ารด้าน .... (พ.ศ. 2566 – 2570)
โดยพิจารณาจาก

ผลจากการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565)

&

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

กรณีที่พิจารณาแล้วมีความจาเป็นต้องจัดทาเพิ่มเติม

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดทาขึ้นมาก่อนนี้
และ (2) สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภารกิจของหน่วยงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
= ผู้สังเกตการณ์

สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการ
1. พิจารณาและวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ เป้าหมาย
แผนแม่ บ ทย่ อ ยทั้ ง 140 เป้ า หมาย และวิ เ ครำะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ ำ ของ
เป้ำหมำยที่พิจำรณำแล้วว่ำหน่วยงำนมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนเพื่อ
บรรลุเป้ำหมำย
2. วิ เคราะห์ และจั ดท าโครงการส าคั ญ (X) ที่ จะสำมำรถท ำให้ เป้ ำหมำย
แผนแม่ บทย่ อยที่ หน่ วยงำนมี ส่ วนเกี่ยวข้ องขั บเคลื่ อนให้บรรลุ (กรณี ที่
เป้ำหมำยต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย) และที่จะสำมำรถทำให้เป้ำหมำยที่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำยแล้วมีควำมต่อเนื่องและยั่งยืนในกำรบรรลุเป้ำหมำย
3. จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และความเร่ งด่ วนของโครงการส าคั ญ (X)
ที่มีผลอย่ ำงมี นัยส ำคั ญต่อกำรบรรลุ เป้ ำหมำย เพื่ อนำไปสู่ กำรจัดสรร
งบประมำณที่สอดคล้องและเหมำะสมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

• เอกสารประกอบการชี้ แ จงการจั ด ท าโครงการส าคั ญ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
2565
• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
• Worksheets ประกอบการจัดทาโครงการสาคัญฯ

http://nscr.nesdc.go.th/project2565/

เรี ยบเรี ยง ถ่ายทา ตัดต่อ
เจ้าหน้าที่สภาพัฒนน

-

Worksheet ที่ 1 : การพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย

-

Worksheetที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

-

Worksheet ที่ 3 : การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ที่จะ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

Download
เอกสารที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ
ได้ที่

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/

