เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

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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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

Z

(ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย

สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

แผนแม่บทฯ (16) เศรษฐกิจฐานราก

Y2

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น

Y1

ประกอบไปด้วย 2 แผนย่อย
1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

2. การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

1. รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562

20 พฤษภาคม 2563
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(1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น

(1) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

(2) กลุ่มประชากรรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนีส้ ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
หน่วยงานเจ้าภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย :
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

แผนย่อย
16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
(1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

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
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

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

แผนย่อย
16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
(1) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(2) กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

20 พฤษภาคม 2563
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

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 (16) เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

160001 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)
การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย 16.1 : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานมทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยการยกระดั บ
องค์ความรู้และทักษะที่สาคัญและจาเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้ว ย
ตนเอง รวมทั้งการบริหารจัด การหนี้สิน การใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เ ป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
160101

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

20 พฤษภาคม 2563

(1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น
กระทรวงการคลัง

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี

(ปี 71 - 75)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี

(ปี 76 - 80)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย

16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เน้นส่ งเสริ มการรวมกลุ่มในรู ปแบบที่ มีโครงสร้ างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิ จชุ มชน สหกรณ์ และวิสาหกิ จเพื่อสังคม การพัฒนาช่ องทางการตลาด
และเครื อข่าย เพื่อให้เกิ ดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรู ปแบบการค้าที่เป็ นธรรม รวมถึ งการมีกติกาให้เกิดโครงสร้ างกระจายรายได้ให้กบั
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม การส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ น และการบริ หารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ
ชุ ม ชนมี ทุ น ในการพัฒ นาการสิ นค้า และยกระดับ เป็ นผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม สถาบัน การเงิ นชุ ม ชนให้ มี บ ทบาทในการดู แ ล
ให้คาแนะนาในการจัดการหนี้สิน
160201

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงมหาดไทย

160202
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถใน
การบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
กระทรวงมหาดไทย

20 พฤษภาคม 2563

(ปี 61 - 65)
อย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของปีฐาน

(ปี 66 - 70)
อย่างน้อย
ร้อยละ 40 ของปีฐาน

(ปี 71 - 75)
อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของปีฐาน

(ปี 76 - 80)
อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของปีฐาน

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 55
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 50

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 45

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 40
10

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย 16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤต
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

20 พฤษภาคม 2563

ในปี 2560 รายได้ ข องประชากร
Bottom 40 เพิ่ มขึ้ นจาก ปี 2558
เพียง 0.8 ต่อปี (เพิ่มจาก 3,353 บาท/
คน/เดือน เป็น 3,408 บาท/คน/เดือน)
ซึ่งเพิ่มขึ้นต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดใน
ปี 2565 (เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 15
ต่อปี)

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
สภาพแวดล้อม
และกลไกที่
ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

160201
อัตราการเติบโตของมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า
สินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)

กรมการพัฒนาชุมชน
องค์การตลาด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เกษตรและสหกรณ์

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562

160202
สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้
(debt service ratio)
(ร้อยละ)

20 พฤษภาคม 2563

ปี 2561 มูล ค่า ทางเศรษฐกิ จ ฐานรากของมูล ค่ า
สินค้า OTOP เติบโตจาก ปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ
24.4 ซึ่งยังน้อยกว่าที่เป้าหมายกาหนดในปี 2565
(ร้อยละ 30 ต่อปี)

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤต
ในปี 2560 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ
40 ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 58.15 ยั ง สู ง กว่ า ค่ า
เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ใ นปี 2565 ที่ ก าหนดไว้ ที่ ร้ อ ยละ 55
สะท้อนให้เห็น ว่ากลุ่มประชากรรายได้น้อยยังมีข้อ จากัด ด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สถาบันการเงิน
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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 )
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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

เขียนพรรณนาเพื่ออธิบาย
ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง
หน่วยงานในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะทีห่ น่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน) (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)

20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
แผนแม่บทประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

แผนแม่บทย่อย 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายระดับประเด็น

20 พฤษภาคม 2563

เนื่ อ งจาก สศช. เป็ น หน่ ว ยงานเชิ ง นโยบาย ด าเนิ น การศึ ก ษา
และวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม กาหนดยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตัวชี้วัด ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวม ประสาน
และวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
และดาเนินงานที่สนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจถึงระดับฐานราก

เป้าหมายระดับแผนย่อย

nscr.nesdb.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

nscr.nesdb.go.th
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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

nscr.nesdb.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

eMENSCR
17

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

nscr.nesdb.go.th
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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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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 : 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

160101

160201

160202

20 พฤษภาคม 2563

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มรายได้ประชากรต่าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

•
•
•

•
•
•
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องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

ปัจจัยสู่ความส่าเร็จ
องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

ปัจจัยสู่ความส่าเร็จ
องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

ปัจจัยสู่ความส่าเร็จ

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

160101

160201

160202
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

160201

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธการลดความเหลื่อมล้า พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลในการลดความ
เหลื่อมล้าและพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมฐานราก พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลด้านสังคมและชุมชนในทุกมิติ พัฒนาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชีว้ ัดทางสังคม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
รวบรวม ประสาน และพัฒนาองค์ความรู้ และวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นดาเนินงานที่สนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจถึงระดับฐานราก

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

ช่องทางตลาด

• ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย
• พัฒนาทักษะด้านการเงิน การบริหาร
หนี้สิน และการบริหารความเสี่ยง
• ทักษะการวางแผนและการตลาด

• นวัตกรรมพัฒนาสินค้า
• เพิ่มมูลค่าสินค้า
• ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ต่อยอด

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ

• การประสานงานนโยบายภาครัฐ
• การขนส่ง
• บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
• ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

20 พฤษภาคม 2563

• แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์
• ขั้นตอนการขออนุมัติ/อนุญาต
• การกระจายสินค้าและการประชาสัมพันธ์
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ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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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
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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
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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ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1
ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ
“WS2 160201 สศช.”
รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ: 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain)

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย ผู้ ป ระกอบการเศรษฐกิ จ ฐานราก
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) 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
ผู้ประกอบการ : ปัจจัย ทักษะการวางแผนและการตลาด
ให้หน่วยงาน B ดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญของปี 2565 ที่คาดว่า
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนแม่บทย่อย:การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน B

ผู้ประกอบการ

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ : ผู้ประกอบการ
ปัจจัย ทักษะการวางแผนและการตลาด
ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ของเป้าหมายแผนย่อย
ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)

ฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน A

ทักษะการเงิน บริหาร
หนี้สินและความเสี่ยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงาน A

ทักษะวางแผนและการตลาด

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
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การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

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

ตัวอย่างการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
สถานการณ์ (GAP) ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

แผนแม่บทประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
มูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)

อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน

ความหมาย : ทุก ๆ ปี จะต้องมีการขยายตัวมูลค่าสินค้า OTOP อย่าง
น้อย ร้อยละ 30
วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :
น่ามูลค่าสินค้า OTOP ของปีปัจจุบัน (ทีต้องการหาค่าส่วนต่าง) ลบ
มูลค่าสินค้า OTOP ของปีฐาน จะได้ค่า “ส่วนต่าง”
(ส่วนต่างx100)/มูลค่าปีฐาน = ร้อยละของสถานการณ์ปัจจุบัน
ร้อยละค่าเป้าหมาย – ร้อยละของสถานการณ์ปัจจุบัน = Gap
อัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้า OTOP ณ ปี 2561 (เทียบ ปี 2560)
เท่ากับ 24.4
ดังนั้น GAP ค่านวณได้ ดังนี้ ร้อยละ 30 – ร้อยละ 24.4 = ร้อยละ5.6
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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. 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”
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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”
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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/
เชือมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และควร
พัฒนาทีจุดใดอีกเท่าไร
2.บัญชีรายการโครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 ของ
หน่ วยงาน ทีผ่ านการวิ เคราะห์ ทุ ก องค์ป ระกอบ/ปั จจั ย /ปัจ จั ย /การ
ด่าเนินงาน/กระบวนการ และโครงการทีผ่านมา (อะไรควรด่าเนินการ
ต่อ อะไรควรท่าใหม่ ) ทีจะสามารถ “ปิดช่องว่าง” เพือให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทีก่าหนดไว้ได้
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 160201 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/
เชือมโยงกับองค์ประกอบ/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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บทสรุปภาพรวมของการจัดทาโครงการสาคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT

ทั้งนี้ สศช. จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการสาคัญ 65 ของเป้าหมายนี้
และเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย: การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน
e-commerce
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

20 พฤษภาคม 2563

การกระจายสินค้า
และการประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน L

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน E

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน F

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ

ช่องทางตลาด
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์

การศึกษาวิจัย ต่อยอด

การเพิ่มมูลค่า

ทักษะการวางแผนและการตลาด

การฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย

กฎหมาย

การขนส่ง
โครงการ............

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน X

หน่วยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการ
ที่ได้มีการดาเนินการแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและ
รายการโครงการสาคัญของปีงบประมาณ 2565 ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่จะสามารถสนับสนุนการ
บรรลุ/รักษาสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน L

nscr.nesdb.go.th
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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.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
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.nesdb.go.th

ผลกระทบต่า
Q2

Q3

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย:การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย : ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

160201
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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

45

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

46

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

* แผนปฏิบัติราชการส่าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส่าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายใ
ใช้ชืออืน

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
48

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.nesdb.go.th

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

50

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
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eMENSCR
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ACKUP
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

Y

แผนระดับที่ 3

2

1

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5
ณ ปี 2560 มีการเติบโตร้อยละ 2.72

การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 600,000 ล้านบาท
ช่วงปี 2561-2562 มีการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุน 613,245 ล้านบาท

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้

พั ฒ น าแ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว แล ะ สิ่ ง
Critical Key
Success Factors อานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมการกระตุ้นทางการตลาด
วิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
และการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

ประชาชนมีการจ้างงานและรายได้

นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีทิศทาง
ชัดเจนและก่อให้เกิดการแข่งขัน

อืน ๆ

4

แผนการกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

3

OUTPUT

X

เป้าหมาย Y1 เป้าหมาย Y2

Z

20 พฤษภาคม 2563

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านปาล์มน้ามันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและ
นาไปสู่การพัฒนาโรงงานต้นแบบ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในการผลิตและบริหารจัดการด้าน
การเกษตรอย่างเป็นระบบ
nscr.nesdb.go.th

ส่งเสริมการนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
ยางพารามาใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรมการแปรรูปยางพารา

แผนงาน /
โครงการ

แผนงาน /
โครงการ

Missing Link ?
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Gap Analysis และ การจัดทาข้อเสนอโครงการ: การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย: การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ
ภาคใต้

การลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่า หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
อยู่มากขึ้น
20 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทาโครงการสาคัญ (X)
เพื่อการบรรลุลดระยะห่างจากค่าเป้าหมาย(GAP)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ถึงแม้สถานการณ์เป้าหมายจะบรรลุแล้ว
แต่จาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการโครงการสาคัญ
ต่อไปเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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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

• กฎหมายก่าหนดไว้เพือประโยชน์ในการ
ท่างานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
• มีความจ่าเป็นเพือขยายความแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดทีชัดเจนขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการสาคัญ
(X)

ติดตาม/ประเมินผล
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ดาเนินการตามแผนฯ
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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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