เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการ
สาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

โครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

eMENSCR
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินงานโดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
20 พฤษภาคม 2563
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการสาคัญ

การจัดลาดับความสาคัญโครงการ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จัดทาโครงการสาคัญตาม
การวิเคราะห์ Gap Analysis
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน
การมองเป้าหมายร่วมกันใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานพัฒนาศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

Z

(ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเทศไทยคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทฯ (14) ศักยภาพการกีฬา

Y2

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น

ประกอบไปด้วย 3 แผนย่อย

เป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจ
นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

1. การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ
2. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
ที่มา : องค์กรอนามัยโลก (WHO)
20 พฤษภาคม 2563

Y1
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(1) คนไทยออกก าลั ง กาย เล่ น กี ฬ าและ
นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
(1) นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จใน
การแข่งขันระดับนานาชาติ

(1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
5

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงานเจ้าภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัยเคารพ
กฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

แผนย่อย : 14.1
การส่งเสริมการออกกาลังกาย และ
กีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
และนันทนาการ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):

แผนย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาของแผนแม่ บ ทฯ
ไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” ชาติได้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก าร พั ฒ น า ต า ม
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ค่ า เป้ า หมายที่ ระบุ ไว้ ใ นระดั บ
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” ประเด็นของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า ต า ม ค่ า
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” เป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย

แผนย่อย : 14.3 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562

ระดับแผนแม่บทย่อย
เป้าหมาย

140

ระดับประเด็นแผนแม่บท

37เป้าหมาย

4 เป้าหมาย 6 เป้าหมาย
(10.81%) (16.22%)

15 เป้าหมาย
(40.54%)

20 พฤษภาคม 2563

31 เป้าหมาย
(22.1 %)

12 เป้าหมาย
(32.43%)

49 เป้าหมาย
(35%)

41 เป้าหมาย
(29.3 %)
19 เป้าหมาย
(13.6%)
nscr.nesdc.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

140001 คนไทยมีสขุ ภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)
การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
140101 คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
140201 นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
20 พฤษภาคม 2563
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทย่อย

14.1 : การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ

การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษและ
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลังกายและการเล่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย
กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการส่งเสริมความรู้และความตระหนักถึงการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ

140101

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 พฤษภาคม 2563

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
(ปี 61 - 65)
ขยายตัวร้อยละ 40

nscr.nesdc.go.th

(ปี 66 - 70)
ขยายตัวร้อยละ 50

(ปี 71 - 75)
ขยายตัวร้อยละ 70

(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 80

9

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทย่อย

14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหา นักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่ และโอกาส
ในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ต่อยอดความสาเร็จสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การกีฬ าที่มี
มาตรฐาน รองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ

140201

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

20 พฤษภาคม 2563

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย

(ปี 61 - 65)
อันดับ 7 ในระดับ
เอเชีย

nscr.nesdc.go.th

(ปี 66 - 70)
อันดับ 6 ในระดับ
เอเชีย

(ปี 71 - 75)
อันดับ 5 ในระดับ
เอเชีย

(ปี 76 - 80)
อันดับ 4 ในระดับ
เอเชีย
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทย่อย

14.3การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสิน
กีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และสามารถต่อ
ยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

140301
เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 พฤษภาคม 2563

มีบุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น(เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 63 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 -75)
(ปี 76-80)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อ มีสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ปี
มาตรฐานสากล

nscr.nesdc.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา แผนย่อย 14.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย :
การส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
และกีฬาขั้น
พื้นฐานให้
กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกาลัง
กาย กีฬาและ
นันทนาการ

20 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
จากข้อมูลด้านการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่าอัตราส่วนประชาชนที่
ออกกาลังกายสม่าเสมอมีค่าลดลงจากร้อยละ 34.5 ใน
ปี 2560 เป็นร้อยละ 27.7 ในปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึ ง ความท้ า ทายอย่ า งมากในการบรรลุ เ ป้ า หมายที่
กาหนดไว้ที่ ร้ อ ยละ 40 ในปี 2565 โดยจากรายงาน
พฤติ กรรมผู้ ใ ช้ง านอิน เทอร์ เน็ ต ประเทศไทยปี 2561
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)) พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันโดย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงอาจส่งผลต่อการใช้เวลาว่าง
เพื่อการออกกาลังกายได้

140101
คนไทยออกกาลังกาย
เล่นกีฬาและนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงสาธาณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กรมพลศึกษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา แผนย่อย 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย :
การส่งเสริมการ
กีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ

20 พฤษภาคม 2563

อั น ดั บ การแข่ ง ขั น ในมหกรรมกี ฬ า Asian
Game ปี 2557 (ค.ศ. 2014)ไทยอยู่ที่อันดับ
6 ทั้ ง นี้ ในปี 2561 (ค.ศ. 2018) ผลการ
แข่งขันของไทยลดต่าลงโดยอยู่ในอันดับที่ 11
แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการ
บรรลุ เ ป้ า หมายในปี 2565 ซึ่ ง ก าหนดไว้ ที่
อันดับ 7 ของการแข่งขัน

140201
นักกีฬาไทยประสบ
ความสาเร็จในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรมพลศึกษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา แผนย่อย 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย :
การส่งเสริมการ
กีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ

20 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้าน
การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในปั จจุ บั น ยั ง ไม่ มี การเก็ บ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน ทาให้ไม่สามารถ
วัด การขยายตัวของบุ คลากรด้า นการ
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กี ฬ าทั่ ว ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานได้ โ ดยตรง จึ ง ได้ ใ ช้ ค่ า
เทียบเคียง (Proxy) จากข้อมูลทะเบียน
บุคลากรทางการกีฬาของชาติ

140301
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมพลศึกษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Worksheet 1
1 พิจารณาหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานของท่านกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น
สิ่งที่หน่วยงานต้องทา
2 หน่วยงานส่ง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน 8 มิ.ย. 63
Worksheet 1 : ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานทีม่ ีตอ่ การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผู้ประสานงานหลัก ........................................................เบอร์ตดิ ต่อ : ………………………email : ………………………….
กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นให้ครบถ้วนในหน้านีเ้ พียงหน้าเดียว
ข้อมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัตใิ นทุกหน้าถัดไป
รหัส
แผน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแม่บททีเ่ ป็นตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้กากับ เพื่อ
ไปหน้าย่อย>
23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ความมั่นคง
การต่างประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ท่องเทีย่ ว
พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู้
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการน้า้ ทัง้ ระบบ
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คาอธิบายความเกีย่ วข้อง

หน้าปก : ภาพรวมของความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานของท่าน
กับเป้าหมายแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น
20 พฤษภาคม 2563

ส่วนที่ 2 : ระบุความเกี่ยวข้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะที่หน่วยงานของท่าน
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด ทั้งหลักและ
สนับสนุนพร้อมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย และ 1 แผนแม่บทฯ)
nscr.nesdb.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
15

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Worksheet 1

เอกสารประกอบการดาเนินการ Worksheet 1
หน่ ว ยงานกรอกข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หน่วยงานในส่วนที่ 1
*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลกากับทุกส่วนด้วยแล้ว

หน่วยงานพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เฉพาะทีห่ น่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน)
(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
เขี ย นพรรณนาเพื่ อ อธิ บ ายความ
เกี่ ย วข้ อ งของหน่ ว ยงานในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet
)

20 พฤษภาคม 2563
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ตัวอย่าง Worksheet 1

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การพัฒนาศักยภาพการกีฬา

จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ กก.
แผนแม่บทประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

แผนแม่บทย่อย 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย
ปี 2561 2565
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่า
มีน้าใจนักกีฬา และมี
68 ปี
วินัย เคารพกฎกติกา
มากขึ้น ด้วยกีฬา

20 พฤษภาคม 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 2570
ไม่น้อยกว่า
70 ปี

ปี 2571 2575
ไม่น้อยกว่า
72 ปี

เนื่ อ งจาก สศช. เป็น หน่ วยงานศึก ษา วิ เคราะห์ และจัด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์และสัง คม การจัดการ
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพ การสร้างความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมายระดับแผนย่อย
ปี 2576 2580
ไม่น้อยกว่า
75 ปี

เป้าหมาย
1. นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 2565

ปี 2566 2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อันดับ 7 ใน
ระดับเอเชีย

อันดับ 6 ใน
ระดับเอเชีย

อันดับ 5 ใน
ระดับเอเชีย

อันดับ 4 ใน
ระดับเอเชีย

ตัวชี้วัด อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติของนักกีฬาไทย

nscr.nesdc.go.th
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

ส่วนที่ 1 :
ข้อมูลหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 :
ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

20 พฤษภาคม 2563

ปรับอย่าง
หนัก
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดส่ง Worksheet 1

ให้หน่วยงานส่ง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่าน
ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html)
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน
website NSCR ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า
เพื่อให้หน่วยงานทราบข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ประกอบการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป

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 ภายใต้
สังกัดของกรมเป็น 1 ไฟล์
 กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับมอบหมาย)
นาเข้าไฟล์เอกสารในนามกรม โดยใช้ username/password
ของกอง
 เข้ า สู่ ร ะบบ eMENSCR และเลื อ กไอคอน “เพิ่ ม ข้ อ มู ล ” เพื่ อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์
20 พฤษภาคม 2563
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วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

eMENSCR
19

การมองเป้าหมายร่วมกัน

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด
ความเกี
ย
่
วข้
อ
งของหน่
ว
ยงานที
ม
่
ต
ี
อ
่
การบรรลุ
เ
ป้
า
หมายแผนแม่
บ
ทย่
อ
ย
:
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
20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบบบูรณาการร่วมกัน ”
ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง

ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทาง

เป้าหมายย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย ที่มีรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักและสนับสนุน

หน่วยงานจะทราบว่าตนเองมีภารกิจเกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยใด เป้าหมายนั้น ๆ มีหน่วยงานใด ๆ อีกบ้างที่เกี่ยวข้อง
จ. 3 และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบว่าในการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ จะต้องดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานใด เพื่อให้เป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

Worksheet 1 : ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานทีม่ ีตอ่ การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผู้ประสานงานหลัก ........................................................เบอร์ตดิ ต่อ : ………………………email : ………………………….
กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นให้ครบถ้วนในหน้านีเ้ พียงหน้าเดียว
ข้อมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัตใิ นทุกหน้าถัดไป
รหัส
แผน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแม่บททีเ่ ป็นตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้กากับ เพื่อ
ไปหน้าย่อย>
23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ความมั่นคง
การต่างประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ท่องเทีย่ ว
พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู้
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการน้า้ ทัง้ ระบบ
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563

ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คาอธิบายความเกีย่ วข้อง
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02

Gap Analysis
และการจัดทาโครงการสาคัญ
จัดทาโครงการสาคัญตาม
การวิเคราะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า (Value
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Chain)

การวิเคราะห์เพื่อจัดทา โครงการสาคัญ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ประจาปีงบประมาณ 2565
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ
1

เรียนรู้ : ทาความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และปัจจัยสาคัญ (Key Factors) ในบริบทของการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

2

ลงมือทา : หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยสาคัญ + เติมข้อมูลใน Worksheet 2 ที่ สศช. เตรียมไว้ให้

3

ส่งการบ้าน (1) : ส่งการบ้าน Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือน มิ.ย. 2563

4

ทาความเข้าใจกับช่องว่างการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หาโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565 ให้
สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า : ดาวน์โหลด Worksheet 3 ที่เกี่ยวข้องและเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทา
Worksheet 3 เพื่อดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับทุกกระบวนการการ
ดาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า

5

ส่งการบ้าน (2) : ส่ง Worksheet 3 ที่ได้ดาเนินการตามข้อ
แล้วเสร็จ กลับมายัง สศช. ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน
เดือน ก.ค. 2563 เพื่อให้ สศช. ประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการโครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140
เป้าหมายย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป

6

นา X เข้าสู่ระบบ eMENSCR : นารายละเอียดของแต่ละโครงการสาคัญ (X) เข้าสู่ระบบ eMENSCR

สิ่งที่หน่วยงานต้องทา

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?
ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการดาเนินการ
ต้นทาง

ปลายทาง

กลางทาง

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

องค์ประกอบ
ที่ 3

องค์ประกอบ
ที่ 4

องค์ประกอบ
ที่ …

• ปัจจัยที่ 1
• ปัจจัยที่ 2
...

• ปัจจัยที่ 1
• ปัจจัยที่ 2
...

• ปัจจัยที่ 1
• ปัจจัยที่ 2
...

• ปัจจัยที่ 1
• ปัจจัยที่ 2
...

• ปัจจัยที่ 1
• ปัจจัยที่ 2
...

ห่วงโซ่คุณค่า (Value

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

Chain) คือ องค์ป ระกอบ/กิ จ กรรม/กระบวนการ ที่ มี ความสอดคล้องและสั ม พันธ์ กั นอย่างเป็ นระบบ

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

140101

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

140101

140201

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

140201

140301

บุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

140301

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย

140201

แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

สศช. ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การ
สร้างความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการ แข่งขัน
ระดับนานาชาติ

นักกีฬา
• พัฒนาระบบการสรรหานักกีฬาในทุกระดับ
• ส่งเสริมการส่งแข่งขันระดับนานาชาติ
• ยกระกั บ การฝึ ก สอนที่ ทั น สมั ย และมี
มาตรฐาน
• การสร้างค่านิยมการเป็นกีฬา

ปัจจัยสนับสนุน

มาตรการภาครัฐ

• การยกระดับบุคลากรด้านการกีฬาในทุก • การบูรณาการนโยบายภาครัฐ
มิติ
• มาตรการส่งเสริมให้กีฬาเป็นอาชีพที่มั่นคง
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ • การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและ
กีฬา
สวัสดิภาพของบุคลกรด้านการกีฬา

41

• การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมาย
นักกีฬาไทยประสบ
ความสาเร็จในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ
อันดับ ๗
ในระดับเอเชีย

• การสร้างเครือข่ายสมาคมกีฬานานาชาติ

20 พฤษภาคม 2563
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Worksheet 2
การจัดทาโครงการสาคัญ: 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
1 วิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานใน Value Chain ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่
สิ่งที่หน่วยงานต้องทา
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง และกรอกข้อมูลดังกล่าวใน Worksheet 2

2

หน่วยงานส่ง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน มิ.ย. 65

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

Worksheet 2

ตัวอย่าง Worksheet 2 จัดทาโดย สศช.

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
20 พฤษภาคม 2563

สศช. จะนาข้อมูล Value Chain
(Worksheet 2) มาประมวลผล และ
จัดทาเป็นห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
(Final Value Chain) เพื่อเป็น
เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์ Worksheet 3
nscr.nesdc.go.th
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
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

การจัดส่ง Worksheet 2

สศช. นาข้อมูลมาประมวลผลและจัดทาเอกสารข้อมูล Final
Value Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3 ต่อไป

eMENSCR

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
20 พฤษภาคม 2563
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ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1
ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ
“WS2 090201 สศช.”
รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ: 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่ว งโซ่ คุณ ค่า ฉบั บสมบู รณ์ (Final Value)

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์ Worksheet 3

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ในอันดับที่ 7 ของระดับเอเชีย

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value) ระบุ
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain
หน่วยงานวิเคราะห์/พิจารณาองค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อ
หน่วยงานจากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทา
Worksheet 3
หน่ ว ยงาน B ได้ รั บ การระบุ ใ ห้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหลั ก กั บ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการสรรหานักกีฬา : ปัจจัย ส่งเสริมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ
ให้หน่วยงาน B ดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญของปี 2565 ที่คาดว่า
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
20 พฤษภาคม 2563
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เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์ Worksheet 3

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทย่อย: 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

เป้าหมายย่อย นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในอันดับ 7 ของระดับเอเชีย

หน่วยงาน B

นักกีฬา

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ : นักกีฬา
ปัจจัย : ส่งเสริมการส่งแข่งขันระดับนานาชาติ
ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ของเป้าหมายแผนย่อย
ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)
•จะทาให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการบรรลุเป้าหมายว่ามีความใกล้-ไกลจากค่าเป้าหมายเท่าไร
ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบของ
Value Chain ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพื่อปิดส่วนต่างดังกล่าว
•เป็นข้อมูลประกอบการคานวณหาผลกระทบของโครงการ (Contribution) ที่จะมีส่วนสนับสนุนต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด

• พัฒ นาระบบการ
สรรหา นักกีฬาที่
มีมาตรฐานในทุก
ระดับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน A

• ส่งเสริมการส่งแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน B

• ยกระกับการ
ฝึกสอนที่ทันสมัย
และมีมาตรฐาน

• การสร้างค่านิยม
การเป็นกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน B,C

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน D

ประมวล โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ กาลังดาเนินการ
จัดทาโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565

Worksheet 3
20 พฤษภาคม 2563
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การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

33

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

ตัวอย่างการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
สถานการณ์ (GAP) ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

แผนแม่บทประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทย่อย 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ
140201

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

อันดับ 7 ในระดับเอเชีย

ความหมาย : ในปี 2565 ประเทศไทยต้องได้ หนึ่งใน 7 อันดับ ใน
การแข่งขันกีฬาระดับเอเชีย
วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :
มีส่วนต่างอันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬา Asian Game
อันดับที่ 11 กับค่าเป้าหมายในปี 65 ที่อันดับ 7
โดยคานวณได้จาก 11-7 = (4 อันดับ)

20 พฤษภาคม 2563
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ปี 2563

ค่าเป้าหมายปี 2565

อันดับที่ 11

อันดับ 7 ในระดับเอเชีย

ปี 61

ช่องว่างที่เหลือ
ในปี 2563-2565

34

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
สิ่งที่หน่วยงานต้องทา

1
2

Worksheet 3

วิเคราะห์และประมวลข้อมูล จากเอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) เพื่อหาโครงการประจาปี
งบประมาณ 2565 ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
จัดทา Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์และนาเข้าข้อมูลทุกโครงการผ่านระบบ eMENSCR
โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต่ M1-M5 และผ่านการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 63

หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
เป็นต้นมา ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือ
ปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่าได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และนาชื่อ
โครงการมาบรรจุในส่วนของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้
องค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน
หน่วยงานวิเคราะห์หาโครงการประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่า
ส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด และ
น าชื่ อ โครงการมาบรรจุ ใ ส่ ในส่ วน “ข้ อ เสนอโครงการประจ าปี 2565” ใน
Worksheet 3

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้อง
สาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการ
สาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ตัวอย่าง Worksheet 3
จัดทาโดย สศช.

ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี 2565

หน่วยงานนาชื่อปัจจัยตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องจากเอกสาร
ข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3
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“โครงการที่ ผ่า นมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้อ งค์ป ระกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap)
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด
*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

Worksheet 3

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

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3
หน่วยงานจะได้...
1.ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และควร
พัฒนาที่จุดใดอีกเท่าไร
2.บัญชีรายการโครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 ของ
หน่ วยงาน ที่ผ่ านการวิ เคราะห์ ทุ ก องค์ป ระกอบ/ปั จจั ย /ปัจ จั ย /การ
ดาเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่านมา (อะไรควรดาเนินการ
ต่อ อะไรควรทาใหม่ ) ที่จะสามารถ “ปิดช่องว่าง” เพื่อให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่กาหนดไว้ได้
สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการ
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

การจัดส่ง Worksheet 3

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

eMENSCR

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
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ
“WS3 090201 สศช.”

รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : การจัดส่งโครงการสาคัญเข้าในระบบ eMENSCR
หน่วยงานจะได้ต้องดาเนินการอะไรอีกหรือไม่ นอกจากการดาเนินการกรอกข้อมูลใน Worksheet 3 และจัดส่งให้ สศช.

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

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระดับกอง)
นาเข้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ
eMENSCR

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : การจัดส่งโครงการสาคัญเข้าในระบบ eMENSCR
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”

นาเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7)

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 2

ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 140 เป้าหมาย

Final Value Chain ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อยรวม 140 เป้า (ประมวลผลโดย สศช.) เพื่อ
ประกอบการจัดทา Worksheet 3

ผลผลิตจากแนวทาง
ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3

หน่วยงานจะทราบ
ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง และยังมี“ช่องว่าง”อะไร+
ควรพัฒนาที่จุดใด อีกเท่าไร
บัญ ชี ร ายการโครงการส าคั ญ (X) ประจ าปี ง บประมาณ 2565
ของหน่วยงาน
โครงการสาคัญที่จะนาเข้าสู่ระบบ eMENSCR

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทย่อย : การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ เป้าหมาย นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับ 7 ในระดับเอเชีย

มาตรการภาครัฐ

นักกีฬา
• พัฒนาระบบการสรรหา • ส่งเสริมการส่งแข่งขัน • ยกระกับการฝึกสอนที่ • การสร้างค่านิยม
นักกีฬาในทุกระดับ
ระดับนานาชาติ
ทันสมัยและมีมาตรฐาน การเป็นกีฬา
• โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
• โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และ
ความเป็นเลิศ
• โครงการการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ (Sports Hero)

การพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
• โครงการการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
วยงานที
หน่วหน่
ยงาน
A ่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานหน่Aวยงาน B

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน B,C

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน D

• การบูรณาการนโยบาย
ภาครัฐ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน X

• มาตรการส่งเสริมให้กีฬา • การส่งเสริมและสนับสนุน
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
เป็นอาชีพที่มั่นคง
• โครงการสร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกีฬาอาชีพ
• โครงการยกระดั บ มาตรฐานการ
แข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน Y

ของบุคลกรด้านการกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน Y,Z

ปัจจัยสนับสนุน
• การยกระดับบุคลากร
ด้านการกีฬาในทุกมิติ

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สนับสนุนการกีฬา
• โครงการการพัฒ นามาตรฐาน
สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน A

20 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน F

• การใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม

• โครงการการยกระดั บ การ
บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์
ในภูมิภาคสู่มาตรฐานสากล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน B,F

• การสร้างเครือข่ายสมาคม
กีฬานานาชาติ
• โครงการความร่วมมือด้านการ
กีฬาระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน Z
nscr.nesdb.go.th

43

การจัดลาดับความสาคัญโครงการ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
รายการโครงการสาคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสาคัญทั้งหมดที่ได้รบั การจัด
อันดับความสาคัญของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2
จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
..
n

นาโครงการมาจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน
และนามาจัดลงใน Quadrant

XXXXXX1
XXXXXX2
XXXXXX3
XXXXXX4
…………
………….
*สศช. ดาเนินการแล้วเบื้องต้น

สศช.
20 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

ข้ อ มู ล โครงการส าคั ญ ที่ มี
ความเร่งด่วน พร้อมวงเงิน
งบประมาณเบื้องต้นในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
เพื่ อ ประกอบการจั ด สรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 ที่
เหมาะสม

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

สานักงบประมาณ
nscr.nesdc.go.th
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พิจารณาและวิเคราะห์เป้าหมายและผลกระทบโครงการที่ตอบเป้าหมาย
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ โดย สศช. จ.1-จ.3 และ สงป.

การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบสูง

มีส่วนต่าง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง)
มีส่วนต่าง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ)
ค่าสีสถานการณ์ปัจจุบัน
จากรายงานสรุปผลฯ
ประจาปี พ.ศ. 2562
ค่าสีสถานการณ์ปัจจุบัน
Dashboard จาก

20 พฤษภาคม 2563

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

สถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย

ระยะห่างต่า

มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า

ค่าเป้าหมายปี 2565
ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ระยะห่างสูง

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

Q1

Q4

nscr.nesdc.go.th

ผลกระทบต่า
Q2

Q3

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ

ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทย่อย: การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมาย : นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ (อันดับ7 ในระดับเอเชีย (ภายในปี 65))
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

140201
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การจัดลาดับความสาคัญ : OUTPUT
ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง
รายการโครงการสาคัญ
1.XXXXXX1
2.XXXXXX2
3.XXXXXX3
4.XXXXXX4
… …………
n ………….

20 พฤษภาคม 2563
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หน่วยงานจะได้

รายการโครงการส าคั ญ ที่ เ ร่ ง ด่ ว นที่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ปี ง บ ป ร ะ ม าณ 2 5 6 5 เ พื่ อ เ ส น อ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และ
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

47

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

* แผนปฏิบัติราชการสาหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สาหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้
ใช้ชื่ออื่น

ส่วนราชการ
โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

แผน
ปฏิบัติราชการ
นาทุกโครงการสาคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อให้ความเห็นชอบ

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
รายปี

ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงฯ

แผนปฏิบัติการด้าน….*

แผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
eMENSCR

โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
20 พฤษภาคม 2563
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โครงการอื่นๆ/งานภารกิจ
ประจาของส่วนราชการ
50

การจัดทาแผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
เกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
กรณีมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้จัดทาแผนปฏิบตั ิการด้าน...
จาเป็นต้องมี

เนื่องจาก

• หากไม่มีแผนจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง
• ยังขาดแผนฯ ที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ
แผนระดับที่ 3

การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน...

ไม่จาเป็นต้องมี : ยุบรวมกับแผนอื่น ๆ
เนื่องจาก
•เนื้อหาของแผนระดับที่ 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและ
ชัดเจนอยู่แล้ว
•มี แผนฯ ที่เป็นแนวทางที่เป็นแผนดาเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/แผนปฏิบัติการด้าน...
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ : OUTPUT
ส่วนราชการ

ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง
โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

20 พฤษภาคม 2563

แผน
ปฏิบัติราชการ
นาทุกโครงการสาคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

nscr.nesdc.go.th

หน่วยงานจะได้
แผนปฏิบัติราชการรายปี
ประจากรม/กระทรวง ที่มีการบรรจุ
โครงการสาคัญ และ ภารกิจ การ
ดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายปี

52

สรุปการดาเนินงานของหน่วยงาน
สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการและ
กรอบระยะเวลาในการนาส่ง

20 พฤษภาคม 2563
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สรุปการดาเนินงานของหน่วยงาน
เอกสาร
Worksheet 1
Worksheet 2
Worksheet 3

กาหนดส่ง

ช่องทางการส่ง

ภายใน 8 มิ.ย. 2563

eMENSCR

ภายใน มิ.ย. 2563
ภายใน ก.ค. 2563

eMENSCR

eMENSCR

หมายเหตุ : ทุกโครงการที่บรรจุใน Worksheet 3 หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลของทุก ๆ โครงการ ในระบบ eMENSCR
โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต่ M1-M5 และผ่านการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 2563 ด้วย

เอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
20 พฤษภาคม 2563

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562
nscr.nesdc.go.th

eMENSCR
54

ACKUP
20 พฤษภาคม 2563
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ
ends

Z

แผน
ระดับที่ 1

ways

Y

แผน
ระดับที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติการด้าน...

means

X

หลักการ
ความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล
(Causal
Relationship)

20 พฤษภาคม 2563

แผน
ระดับที่ 3

• กฎหมายกาหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ทางานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
• มีความจาเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการสาคัญ
(X)

ติดตาม/ประเมินผล

nscr.nesdb.go.th

ดาเนินการตามแผนฯ
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การพัฒนาศักยภาพการกีฬา
หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”
ของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประสบผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

จ.1

Y

Y2

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

Y1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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 เพื่อให้ เกิด
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
20 พฤษภาคม 2563
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ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th
E-mail : emenscr@nesdc.go.th
nscr@nesdc.go.th

@nscr
20 พฤษภาคม 2563
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