เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

20 พฤษภาคม 2563
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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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(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมข
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การมองเป้าหมายร่วมกัน :

(2) การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

Z

(3) เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ม

(ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
เป้าหมาย
ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

แผนแม่บทฯ (18) การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

Y2

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยัง่ ยืน Y1
ประกอบไปด้วย 5 แผนย่อย
(1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น

1. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว

2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล
3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ที่มา : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
20 พฤษภาคม 2563
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5. การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ

(2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
(1) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
(1) คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน
และ แหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์
(2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
(3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมี
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงานเจ้าภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น

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

อย่างยั่งยืน

แผนย่อย
แผนย่อย
: 18.2 การสร้างการเติบโต
: 18.1 การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล
เศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
ทางทะเลเพิ่มขึ้น
(1) การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
แผนย่อย
: 18.3 การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
(2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง
20 พฤษภาคม 2563

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

แผนย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
(1) คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และ
แหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์
(2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย

แผนย่อย
: 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
คนไทยมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
nscr.nesdb.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :

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.nesdb.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

180001 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การบริโภคและการผลิต
180101 ของประเทศมี
ความยั่งยืนสูงขึ้น
180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภท
เพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
180201

ความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง

คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน
180401 แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์
คุณภาพอากาศ เสียง และ
180402 ความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ
180403 ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

nscr.nesdb.go.th

การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศ
คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่
180501
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย 18.1 : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป็นการให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญกับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และลดการสู ญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และมุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ โดยคานึงถึงการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมทั้ งพัฒนาและ
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
180101
(1) การบริโภคและการผลิตของประเทศ
มีความยั่งยืนสูงขึ้น

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
(ปี 61 - 65)
50 คะแนน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

(ปี 71 - 75)
60 คะแนน

(ปี 76 - 80)
65 คะแนน

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท
รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)

180102

(2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึน้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20 พฤษภาคม 2563

(ปี 66 - 70)
55 คะแนน

(ปี 61 - 65)

(ปี 66 - 70)

(ปี 71 - 75)

(ปี 76 - 80)

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ 32
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 10
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
ร้อยละ 2

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ 33
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 12
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
ร้อยละ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 34
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
ร้อยละ 4

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่า

nscr.nesdb.go.th

ธรรมชาติ ร้อยละ 35
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
ร้อยละ 5
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย 18.2 :การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
เป็นการให้ความสาคัญกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลเพื่อฟื้น ฟูและ
ปรับปรุงทรัพยากรทางทะเลทั้งระบบ ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน
พื้นที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การทาประมงอย่างถูกกฎหมาย การท่องเที่ยวทางทะเลที่คานึงถึงระบบนิเวศ และการเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวี

180201

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

20 พฤษภาคม 2563

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

(ปี 61 - 65)
70 คะแนน

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
72 คะแนน

(ปี 71 - 75)
75 คะแนน

(ปี 76 - 80)
77 คะแนน
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย 18.3 : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เป็นการให้ความสาคัญกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการพิบัติภัย ทั้ง
ระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวเป็นสาคัญ ตลอดจนการส่งเสริมแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ
ทั้งพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย

180301

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

20 พฤษภาคม 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
การปล่อยก๊าซ
การปล่อยก๊าซ
การปล่อยก๊าซ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
เรือนกระจกลดลง
เรือนกระจกลดลง
เรือนกระจกลดลง
อย่างน้อย ร้อยละ 12 อย่างน้อย ร้อยละ 15 อย่างน้อย ร้อยละ 20 อย่างน้อย ร้อยละ 20
จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ
nscr.nesdb.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย 18.4 : การจัดการมลพิษที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป็นการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่เป็นแหล่งกาเนิด ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการหรือควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกาเนิดในเชิงพื้นที่ และกาหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสาคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดและควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ และการ
จัดการขยะ ตามหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง
180401

(1) คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน
และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

180402
(2) คุณภาพอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)

(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย

180403
(3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงอุตสาหกรรม
20 พฤษภาคม 2563

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
(ปี 61 - 65)
0.74
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
0.81

(ปี 71 - 75)
0.89

(ปี 76 - 80)
0.95
12

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย 18.5 : การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
เป็นบริบทที่สาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ดังนั้น การดาเนินงานในอนาคตจึงต้องมีกลไกสาคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ของการทดลองเชิงนวัตกรรม
นโยบาย และกฎหมาย ที่ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพบนหลักของการมีส่วนร่วม

180501

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

20 พฤษภาคม 2563

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 20

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 20

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 20

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 20
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

180101

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
บนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว

โดยปี 2561 ประเทศไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 49.88
คะแนน อยู่ ใ นล าดั บ ที่ 121 จากทั้ ง หมด 180
ประเทศ โดยจ าแนกเป็ น คะแนนด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม 46.21 เพิ่มขึ้นจากคะแนนฐาน 40.73
คะแนน และมี คะแนน คุณภาพระบบนิเ วศ 52.33
คะแนน ลดลงจากคะแนนฐาน 52.36 คะแนน เพียง
เล็กน้อย จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ ค่อนข้างสูงใน
การบรรลุ เ ป้ า หมายระดั บ แผนแม่ บ ทย่ อ ยที่ 50
คะแนน ภายในปี 2565

การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
โดยข้อมูลปี 2561 พบว่ามีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นป่า
ธรรมชาติ 102.48 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.7) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์ 28.95 ล้านไร่ (ร้อยละ 8.95) พื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองและชนบท 6.47 ล้านไร่ (ร้อยละ 2) รวม
ทั้งสิ้น 135.73 ล้านไร่ (ร้อยละ 41.96) จากข้อมูลสะท้อน
ให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่ป่าธรรมชาติมีการเพิ่ม
จานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
การเพิ่ ม จ านวนขึ้ น เช่ น กั น เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ ในประเด็ น การปลู ก ไม้ มี ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ

180102
พื้นที่สีเขียวทุกประเภท
เพิ่มขึ้น
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี
14

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจทางทะเล

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจทาง
ทะเล
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โดยพิจารณาจากดัชนีคุณภาพมหาสมุ ทร (Ocean
Health Index: OHI) จัดทาโดย Global OHI
team ซึ่งประเมินจากความสามารถของมหาสมุทรที่
ให้ ป ระโยชน์ ส าคั ญ แก่ ม นุ ษ ย์ ทั้ ง หมด 10 ด้ า น ที่
ครอบคลุมมิติด้านระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม
โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้คะแนน 66 คะแนน
อยู่ล าดั บที่ 130 จากทั้งหมด 221 ประเทศทั่วโลก
โดยลดลงจากค่าคะแนน ณ ปี 2561 ซึ่งได้คะแนน
68 คะแนน อยู่ ล าดั บ ที่ 108 จากทั้ ง หมด 221
ประเทศทั่วโลกโดยด้านที่ประเทศไทยได้คะแนนลด
น้อยลง ได้แก่ ศักยภาพด้านอาหารจากการทาประมง
และเพาะเลี้ยงทางทะเล และศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ได้จากมหาสมุทร ซึ่งคาดการณ์จะบรรลุ
เป้าหมาย 70คะแนน ได้ตามที่กาหนดในปี 2565

180201
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพิ่มขึ้น
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ

บรรลุค่าเป้าหมาย

180301
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
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โดยกาหนดตั วชี้วัด คื อปริม าณการปล่ อ ยก๊าซเรือ น
กระจกโดยรวมในสาขาพลั ง งานและขนส่ ง สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สาขาการจัดการของเสีย โดยประเทศไทยสามารถลด
การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ อ ย่างต่ อ เนื่อ งจาก
ร้ อ ยละ 4 ในปี 2556 เป็ น ร้ อ ยละ 14 (คิ ด เป็ น
ปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ล ดได้ คื อ 51.72
MtCo2eq) ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าสามารถ
บรรลุ เ ป้าหมายระดั บแผนแม่ บทย่อ ยที่กาหนดไว้ที่
ร้อยละ 12 ได้แล้ว

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
180401
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้า
ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การจัดการ
มลพิษที่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
และสารเคมี
ในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
สากล
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180402
คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย
180403
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมี
ในภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2561 พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 91 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83 ในปี
2560 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 ลดลงจากร้อยละ 17 ในปี 2560
โดยไม่มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมาก สถานการณ์
คุณภาพน้าบาดาล ในปี 2561 โดยทั่วไปยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภค
ได้ แต่บางพื้นที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษที่ยังมีการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพ
น้าบาดาล สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง ในปี 2561 คุณภาพน้าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ร้อยละ 94 ลดลงจาก ร้อยละ 96 ในปี 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ในปี 2561 พบว่า คุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศค่อนข้างคงที่
จาก 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในปี 2560 เป็น 42.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 และยังคงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่
ค่าเฉลี่ย 22.0 มคก./ลบ.ม. เป็น 24.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน จากข้อมูลระดับ
เสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2561 ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24
ชั่วโมง เท่ากับ 69.9 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ (มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง
กาหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ซึ่งปี 2560 เท่ากับ 67.4 เดซิเบลเอ จะเห็นว่าระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ถึง
2.5 เดซิเบลเอ

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
โดยข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี
2561 พบว่า มีปริมาณขยะประมาณ 27.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จากปี
2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง 10.88
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 38.85 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ
7.19 จากปี 2560 ที่มีปริมาณ 11.69 ล้านตัน ทั้งหมดคิดเป็นดัชนีประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ 0.64 ล้านตัน ซึ่งยังต่ากว่าคะแนนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย
ที่กาหนด ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดในปี
2565 (0.74 ล้านตัน) ค่อนข้างสูง
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การยกระดับ
กระบวนทัศน์เพื่อ
กาหนดอนาคต
ประเทศ
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180501
คนไทยมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยตรงจากการใช้ค่าเทียบเคียง (Proxy) สามารถประเมินการบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยผ่านข้อมูลที่ แสดงให้เห็นความตระหนักรู้
ของภาคประชาชน ได้แก่ 1) จานวนอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 16
กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 มี จ านวน 232,904 คน จากทุ ก เครื อ ข่ า ยของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 2)
การให้ความสนใจของภาคประชาชนและภาคเอกชน ปรากฏผ่านความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมถึง
ภาคเอกชนได้มีการทากิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในรู ป แบบ
อาสาสมัครปลูกป่า กิจกรรมทาความสะอาดพื้นที่และชายหาดสาธารณะ
กิจกรรมการเก็บขยะต่าง ๆ ฯลฯ (ดูตลาดหลักทรัพย์ Report) CSR ที่
จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

18

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 )
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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
เฉพาะที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
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 : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
แผนแม่บทประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก

เนื่องจาก สศช. เป็นหน่วยงาน

แผนแม่บทย่อย 18.1การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
เป้าหมายระดับแผนย่อย
เป้าหมายระดับประเด็น

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

ปี 2561 2565

ปี 2566 2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

สภาพแวด
ล้อมของ
ประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้น
อย่างยั่งยืน

อยู่ในระดับต่่า
กว่า 50
ประเทศแรก
ของโลก

อยู่ในระดับ
ต่่ากว่า 40
ประเทศแรก
ของโลก

อยู่ในระดับ
ต่่ากว่า 30
ประเทศแรก
ของโลก

อยู่ในระดับ
ต่่ากว่า 20
ประเทศ
แรก
ของโลก

20 พฤษภาคม 2563

1. การบริโภคและการผลิตของ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 - 2565

ปี 2566 - 2570

ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580

50 คะแนน

55 คะแนน

60 คะแนน

65 คะแนน

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ
32
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 10
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ 2

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ 33
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์
ร้อยละ 12
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ 34
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์
ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท
ร้อยละ4

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 35
- พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์
ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ 5

ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
2. พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
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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
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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 2565 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
23

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 เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลที่ท่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบบบูรณาการร่วมกัน ”
ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง

ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทาง

เป้าหมายย่อยทัง้ 140 เป้าหมาย ที่มีรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักและสนับสนุน

หน่วยงานจะทราบว่าตนเองมีภารกิจเกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยใด เป้าหมายนั้น ๆ มีหน่วยงานใด ๆ อีกบ้างที่เกี่ยวข้อง
จ. 3 และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบว่าในการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนัน้ 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
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ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คาอธิบายความเกีย่ วข้อง
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การจัดทาโครงการสาคัญ
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 : หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า 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 องค์ประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ

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
180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

180101

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

180102

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

180201

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

180301

180401

คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่ง
น้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

180401

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน่ สะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

180402

180403
180501
20 พฤษภาคม 2563

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

180403
180501
nscr.nesdb.go.th
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย
180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทาให้พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น อาทิ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ต้องเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และ
พื้นที่สีเขียวในชุมชน

กฎหมาย/นโยบาย
• การจั ด สรรที่ ดิ น อย่ า งเท่ า เที ย มและ
เป็นธรรม
• มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและ
ใช้ได้จริง

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ
20 พฤษภาคม 2563

การตระหนักถึงความสาคัญ

โครงสร้างผังเมือง

• การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
• การตระหนักถึงผลกระทบและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• การจัดระเบียบผังเมือง
ภูมสิ งั คม

• กลไกการบริหาร จัดการพื้นที่

• กลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

• นโยบายของรัฐ

• การมีส่วนร่วมของประชาชน

• การจัดการเชิงระบบนิเวศ

• การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
nscr.nesdb.go.th

พื้นที่สีเขียวทุกประเภท
เพิ่มขึ้น สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 10
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท
ร้อยละ 2
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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. 63

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

31

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
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3
nscr.nesdb.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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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อชุดข้อมูล

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

รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง
หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลที่ท่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ: 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value)

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

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 A ได้ รั บ การระบุ ใ ห้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหลั ก กั บ องค์ ป ระกอบ
กฎหมาย : ปัจจัย การจัดสรรที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ให้หน่วยงาน A ดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญของปี 2565 ที่คาดว่า
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
20 พฤษภาคม 2563
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เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนแม่บทย่อย: การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน B

กฎหมาย

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ กฎหมาย
ปัจจัย : การจัดสรรที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

• การจั ด สรรที่ ดิ น อย่ า งเท่ า เที ย มและ
เป็นธรรม

• มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและใช้ได้
จริง

ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ของเป้าหมายแผนย่อย
ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

•จะทาให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการบรรลุเป้าหมายว่ามีความใกล้ -ไกลจากค่าเป้าหมายเท่าไร
ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบของ
Value Chain ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพื่อปิดส่วนต่างดังกล่าว
•เป็นข้อมูลประกอบการคานวณหาผลกระทบของโครงการ (Contribution) ที่จะมีส่วนสนับสนุนต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด

ประมวล โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ กาลังดาเนินการ
จัดทาโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565

Worksheet 3
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

36

การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

ตัวอย่างการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
สถานการณ์ (GAP) ของเป้าหมายย่อยทีเ่ กี่ยวข้องกับ สศช.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
- พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 10
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และชนบท
ร้อยละ 2

เพิ่มขึ้น ในสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
- พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และชนบท ร้อยละ 2

ความหมาย : สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จากค่าปัจจุบันเป็น พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 32 , พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10, พื้นที่สี
เขียวในเขตเมือง และชนบท ร้อยละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี 2565

วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :
มีส่วนต่างของสัดส่วนพื้นที่สีเขียว (ร้อยละ) จากปี 61 กับค่าเป้าหมายในปี 65 โดยแบ่งตามประเภทของป่า
ดังนี้ พื้นที่ป่าธรรมชาติ โดยค่านวณได้จาก ร้อยละ 32 - ร้อยละ 31.7 = ร้อยละ 0.3
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยค่านวณได้จาก ร้อยละ 10 - ร้อยละ 8.95 = ร้อยละ 1.05
พื้นที่ในเขตเมืองและชนบท ส่วนต่าง = 0%
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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. 65
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 ใ นส่ ว น “ข้ อ เสนอโครงการประจ าปี 2565” ใน
Worksheet 3

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้อง
สาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการ
สาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”
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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 ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้ องค์ป ระกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap)
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด
*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

Worksheet 3

หน่วยงานส่ง Worksheet 3 ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ กลับมายัง สศช. ผ่านระบบ eMENSCR (ผ่านการอนุมตั ิ 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 ว ยงาน ที่ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ทุ ก องค์ ป ระกอบ/ปั จ จั ย /ปั จ จั ย /การ
ด่าเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่านมา (อะไรควรด่าเนินการ
ต่อ อะไรควรท่าใหม่ ) ที่จะสามารถ “ปิดช่องว่าง” เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ก่าหนดไว้ได้
สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการ
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

การจัดส่ง Worksheet 3

สศช.ประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการโครงการสาคัญ
สาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมายย่อย เพื่อ
ให้หน่ว ยงานส่ ง Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ 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
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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 เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลที่ท่านต้องการ
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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
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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

nscr.nesdb.go.th

45

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 าปีง บประมาณ 2565
ของหน่วยงาน
โครงการสาคัญที่จะนาเข้าสู่ระบบ eMENSCR

20 พฤษภาคม 2563
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บทสรุปภาพรวมของการจัดทาโครงการสาคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT

ทั้งนี้ สศช. จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการสาคัญ 65 ของเป้าหมายนี้
และเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทย่อย: การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมาย พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

การตระหนักถึงความสาคัญ

กฎหมาย/นโยบาย
• การจั ด สรรที่ ดิ น อย่ า งเท่ า เที ย มและ
เป็นธรรม

• มาตรการทางกฎหมายที่ เ ข้ ม งวดและ
ใช้ได้จริง

• การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

• การตระหนักถึงผลกระทบและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ

โครงสร้างผังเมือง
• การจัดระเบียบผังเมือง
ภูมสิ งั คม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

20 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน C

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

• กลไกการบริหาร จัดการ
พื้นที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน L

• การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

• การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน X

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน L
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A, D

หน่วยงานจะเห็นโครงการในปีทผี่ ่านมา
พร้อมเห็นถึงองค์ประกอบ/ปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ที่ยังไม่ได้มีการ
ดาเนินการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาจัดทาโครงการของหน่วยงาน
ต่อไป
47

การจัดลาดับความสาคัญโครงการ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
รายการโครงการสาคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสาคัญทั้งหมดที่ได้รับการจัด
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.nesdb.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

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

สถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย

ระยะห่างสูง

มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า

ค่าเป้าหมายปี 2565
ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

ไม่มีส่วนต่าง = 0%

Q1

Q2

Q4

Q3

ค่าสีสถานการณ์ปัจจุบัน
Dashboard จาก

20 พฤษภาคม 2563

ผลกระทบต่า

ระยะห่างต่า

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)
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Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ
ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย:การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ในสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้ อยละ 32 พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและชนบท ร้อยละ 2
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

180102
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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 า ณ 2 5 6 5 เ พื่ อ เ ส น อ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และ
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

51

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

* แผนปฏิบัติราชการส่าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส่าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายใ
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
54

การจัดทาแผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
เกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
กรณีมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
จาเป็นต้องมี

เนื่องจาก

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

การจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้าน...

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.nesdb.go.th

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

56

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.nesdb.go.th

eMENSCR
58

หลังนี้ไม่ปรับแล้ว

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
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติการด้าน...

means

X

หลักการ
ความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล
(Causal
Relationship)

20 พฤษภาคม 2563

แผน
ระดับที่ 3

• กฎหมายก่าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ท่างานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
• มีความจ่าเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดทีช่ ัดเจนขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการสาคัญ
(X)

ติดตาม/ประเมินผล

nscr.nesdb.go.th
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง 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
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่ น
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”
ของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประสบผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

จ.1

Y

Y2

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่ น
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

Y1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ.2

มีภ ารกิจ หลั ก ในการประสานและบู รณาการการดาเนิน งานระหว่ างหน่ว ยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด 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
พัฒนาของแผนแม่ บทฯ ไปสู่ การบรรลุ เ ป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไ ด้ประสบ
ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

*หน่วยงานเจ้าภาพระดับต่าง ๆ ดาเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย
20 พฤษภาคม 2563
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