เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (01) ความมั่นคง
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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 : การดาเนินงานด้านความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
(ประเด็น (1) ความมั่นคง สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
เป้าหมาย
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

Z

กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
(1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ประกอบไปด้วย 5 แผนย่อย

แผนแม่บทฯ (1) ความมั่นคง

Y2

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น

1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ที่มา : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
20 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชม
และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
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Y1

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ

(2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่ อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่ งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
(3) การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

2. การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

(1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไ ขจนไม่ส่งผลกระทบต่ อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
(2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้ พร้ อม เผชิ ญภั ย คุ ก คา ม ที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและ
นานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
5. การพั ฒ นากลไกการบริ ห าร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

(1) หน่ ว ยงานด้ า นการข่ า วและประชาคมข่ า วกรองท างานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ มขึ้ นและแผนเตรีย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ มี ความทั นสมั ย
และปฏิบัติได้จริง
(2) กองทัพและหน่วยงานด้า นความมั่นคงมีความพร้อมสู งขึ้ นที่จะเผชิ ญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
(1) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
(2) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
(1) กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานด้านความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพ

เป้าหมาย :

ประเด็น (1) ความมั่นคง

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
แผนย่อย
: 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
ปร ะ ชา ช น มี ค ว า ม มั่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ค น ไ ท ย มี ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี
ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบั น หลั กของชาติ สถาบั น
ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสูงขึ้น
การเมื อ งมี เ สถี ย รภาพ และ
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น
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แผนย่อย
: 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
ปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ใ น
ปั จ จุ บั น (เช่ น ปั ญ หายาเสพ
ติ ด ความมั่ น คงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ ไ ขจนไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

แผนย่อย
: 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
หน่ ว ยงานด้ า นการข่ า วและ
ประชาคมข่ า วกรองท างาน
อย่างมีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
แผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ มี
ความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
กองทั พ และหน่ ว ยงานด้ า น
ความมั่ น คงมี ค วามพร้ อ ม
สู ง ขึ้ น ที่ จ ะเผชิ ญ ภั ย คุ ก คาม
ทุ ก รู ป แบบ ทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก
ระดับความรุนแรง
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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”

แผนย่อย
: 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่ น คงกั บ อาเซี ย น และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
ประเทศไทยมี ความมั่ น คงและ
สามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

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

แผนย่อย
: 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประเทศไทยมี บทบาทเพิ่ มขึ้ น ใน
การก าหนดทิ ศ ทางและส่ ง เสริ ม
เสถี ย รภาพของภู มิ ภ าคเอเชี ย
รวมทั้ ง เป็ น ประเทศแนวหน้ า ใน
ภูมิภาคอาเซียน
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดาเนินงานด้านความมั่นคง

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 (1) ความมั่นคง
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น

010002 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รั บการแก้ไข จนไม่ ส่งผลกระทบต่อ การบริ หาร
และพัฒนาประเทศ

การรักษาความสงบภายในประเทศ

010201

010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษา
ไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

010401

010402
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ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คงและสามารถรั บ มื อ กั บ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

nscr.nesdb.go.th

การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางาน

010301 อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ มขึ้ นและแผนเตรี ยมพร้ อ ม
010302

แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่ คงมีความพร้อม
สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุก
ระดับความรุนแรง

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

010501

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีก ารพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดส าเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง
010101
(1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
สานักงานตารวจแห่งชาติ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น (อันดับ)

(ปี 61 - 65)
อยู่ในลำดับ
1 ใน 55 ของโลก

010102
(2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

กระทรวงกลาโหม

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20 พฤษภาคม 2563

(ปี 71 - 75)
อยู่ในลำดับ
1 ใน 35 ของโลก

(ปี 76 - 80)
อยู่ในลำดับ
1 ใน 25 ของโลก

ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม*
(ปี 61 - 65)
-*

010103
(3) การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

(ปี 66 - 70)
อยู่ในลำดับ
1 ใน 45 ของโลก

(ปี 66 - 70)
-*

(ปี 71 - 75)
-*

(ปี 76 - 80)
-*

*อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก
(ปี 61 - 65)
ไม่ตำกว่ำ
ร้อยละ 70
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ไม่ตำกว่ำ
ร้อยละ 75

(ปี 71 - 75)
ไม่ตำกว่ำ
ร้อยละ 80

(ปี 76 - 80)
ไม่ตำกว่ำ
ร้อยละ 80
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เป็นการบูรณาการนโยบายและการดาเนินการในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทางานป ระสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทกาหนด เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เ กิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน สามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่กาหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณา
เขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

010201

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

(1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจน
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
สานักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ

010202

(ปี 66 - 70)
ลดลงร้อยละ 10
ต่อปี

(ปี 71 - 75)
คงเหลือเฉพำะ
งบประมำณตำม
ภำรกิจควำมมันคง
ปกติ

(ปี 66 - 70)
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนือง
จนไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรประเทศ

(ปี 71 - 75)
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนือง
จนไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรประเทศ

(ปี 76 - 80)
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนือง
จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรประเทศ

วัดสถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย

จานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง

20 พฤษภาคม 2563

(ปี 61 - 65)
ดีขึ้นอย่ำงน้อย
ร้อยละ 50

(2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(ปี 61 - 65)
ลดลงร้อยละ 10 ต่อ
ปี

ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

(ปี 76 - 80)
คงเหลือเฉพำะ
งบประมำณตำม
ภำรกิจควำม
มันคงปกติ

(ปี 61 - 65)
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี

(ปี 61 - 65)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงยุติ
ไม่มีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ภำยในปี 2570
ทุกกรณี
ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

(ปี 76 - 80)
ไม่มีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ทุกกรณี
(ปี 76 - 80)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(ปี 61 - 65)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

(ปี 71 - 75)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

(ปี 76 - 80)
เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

เป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของปร ะเทศ ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงการ
พัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัยคุ กคาม ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด

010301

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

(1) หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
สานักข่าวกรองแห่งชาติ

ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง

(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 80

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 90

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 90

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 95

010302
(2) กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้น
ที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ
และทุกระดับความรุนแรง
กระทรวงกลาโหม

20 พฤษภาคม 2563

วัดระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง

(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 80

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 85

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 90

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 95
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม
รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไท ยในการรับมือภัย
คุกคามจากภายนอกแล้ว ยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่
อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้
010401
(1) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สานักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ

010402
(2) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
20 พฤษภาคม 2563

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญทาง
ยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการเยือน จานวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี 61 - 65)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10

(ปี 66 - 70)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10

(ปี 71 - 75)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10

(ปี 76 - 80)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10

ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จานวนข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของ
ไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี 61 - 65)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10

(ปี 71 - 75)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10

(ปี 76 - 80)
มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม
ร้อยละ 5 – 10
12

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

เป็นการเสริมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ให้เป็นรูปธรรม พร้อมตอบสนองต่อปัญ หาในทุกมิติ รวมทั้ง
สามารถรองรับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บังเกิดผลสาเร็จอ ย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตาม
เป้าหมายที่กาหนด มีแนวความคิดในการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยอาศัยการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ เพื่ อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

010501

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

20 พฤษภาคม 2563

(1) กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สานักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ

ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง

(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 80

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 100

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 100

(ปี 75 - 80)
ร้อยละ 100
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง แผนย่อย 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

010101
(1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การรักษา
ความสงบ
ภายในประเทศ

010102
(2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010103
(3) การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

20 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง

พิจำรณำจำกระดับควำมมันคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพตำรวจะดับสำกล (WISPI) ดีขึ้น ซึง
จำกกำรประเมินล่ำสุด ณ ปี 2559 (อันดับที 69 จำก 127 ประเทศ) โดยปัจจัย 4 ด้ำนหลักทีประเทศไทยมี
คะแนนสูงสุด คือ ด้ำนบุคลำกร (0.795) รองลงมำ คือ ผลสัมฤทธิ์ (0.578) กำรบังคับใช้กฎหมำยและ
ปฏิบัติหลักสิทธิมนุษยชน (0.531) และกระบวนกำร (0.412) ตำมลำดับ

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มีกำรประเมินระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกำรประเมินกำร
ดำเนิน กำรตำมแผนกำรอุป ถั มภ์ คุ้ ม ครองศำสนำต่ ำง ๆ ภำยใต้ ค ำสั งหัว หน้ ำคณะรั ก ษำควำมสงบ
แห่งชำติที 49/2559 ทีเน้นประเด็นกำรเผยแพร่ และกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำอย่ำงถูกต้อง
รวมถึงกำรอุปถัมภ์ทุกศำสนำไปพร้อมกัน โดยหน่วยงำนทีเกียวข้องได้มีกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ถึง
ควำมสำคัญของสถำบันหลักของชำติและกำรปฏิบัติตำมหลักคำสอนของศำสนำอย่ำงถูกต้องมำอย่ำง
ต่อเนือง

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
ประสิทธิผลของรัฐบำลจำกกำรประเมินของธนำคำรโลก ณ ปี 2561 (ร้อยละ 66.83) สะท้อนว่ำ
ประเทศไทยอยู่ในระดับปำนกลำงและมีแนวโน้มเพิมสูงขึ้นต่อเนืองจำกปี 2559 (ร้อยละ 66.35) แต่
เพิมขึ้นในอัตรำทีตำ และมีควำมผันผวน จึงมีควำมเสียงทีจะไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ใน
ปี 2565 (ไม่ต ำกว่ ำร้อ ยละ 70) โดยประสิท ธิผลของรัฐ บำลเป็น กำรประเมิ นจำกองค์ประกอบที
เกียวข้องต่ำง ๆ อำทิ คุณภำพของกำรให้บริกำรสำธำรณะ คุณภำพของกำรกำหนดนโยบำยและกำร
นำไปสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงควำมเป็นอิสระจำกกำรเมือง
nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง มท.
กรมทางหลวงชนบท คค.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ.
ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมการศาสนา วธ.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงาน กสทช.
ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง แผนย่อย 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

010201

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

(1) ปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น (เช่ น
ปั ญ หายาเสพติ ด ความมั่ น คงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมมันคงในปัจจุบัน อำทิ ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด ได้ดำเนินกำรตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำ
เสพติด อย่ำงต่ อเนือง ซึงมีก ำรกำหนดเป้ำ หมำยและตัวชี้ วัดไว้อ ย่ำงชัด เจน สำมำรถดำเนิน กำรได้
ใกล้เคียงกับเป้ำหมำย ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์และผู้หลบหนีเข้ำเมือง ในปี 2562
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ของสหรัฐฯ จัดให้ไทยอยู่ในระดับที 2 (Tier 2) ต่อเนืองจำกปี 2561
ขณะทีด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรก่อกำรร้ำย และอำชญำกรรมข้ำมชำติ ได้มีกำร
บูรณำกำรกำรปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนทีเกียวข้อง อำทิ กำรฝึกำรบริหำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์
ระดับชำติ กำรบังคับใช้ กฎหมำยภำยในทีเกียวข้ องอย่ำงเข้มข้น กำรปฏิ บัติตำมพันธกรณีระหว่ำ ง
ประเทศ รวมทั้งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม
มันคง

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง

010202
(2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

20 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง

มีปัจจัย 4 ด้ำน ได้แก่ จำนวนงบประมำณด้ำนควำมมันคงในกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในพื้นทีจังหวัด
ชำยแดนใต้ลดลง โดยปี 2562 (ลดลงร้อยละ 9.6) ยังตำกว่ำเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี)
สถิติจำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ณ ปี 2562 (ลดลงร้อยละ 8.09 จำกปี 2561) ยังคงห่ำงจำกเป้ำหมำยที
กำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก (ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) ปริมำณกำรเข้ำ -ออกของนักท่องเทียวในพื้นทีจังหวัด
ชำยแดนใต้ ณ ปี 2561 (982,170 คน) เพิมขึ้นจำกปี 2560 (825,481 คน) คิดเป็นร้อยละ 19 ซึงเกินกว่ำ
เป้ำหมำยทีกำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก (เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) ในขณะทีมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นทีจังหวัด
ชำยแดนใต้ ณ ปี 2561 (205.2 ล้ำนบำท) เพิมขึ้นจำกปี 2560 (187.2 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 9.6
ถึงแม้ยังตำกว่ำเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ (เพิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) แต่มีควำมเป็นไปได้ทีจะบรรลุเป้ำหมำยใน
ปีต่อไป หำกมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนจำกหลำยภำคส่วนอย่ำงต่อเนืองรวมถึงหำกปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ
เอื้ออำนวยต่อกำรลงทุนในพื้นทีมำกขึ้น
nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด
สานั กงานป้อ งกัน และปราบปรามการ
ฟอกเงิน
กรมราชทัณฑ์ ยธ.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รง.
กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
กรมการพัฒนาชุมชน มท.
กรมสุขภาพจิต สธ.
กรมเจ้าท่า คค.
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส.
สานักงาน กสทช.
บก.ปอท.

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมการศาสนา วธ.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ.
กรมการปกครอง มท.
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง แผนย่อย 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

010301

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
ศักยภาพของ
ประเทศให้
พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่
กระทบต่อ
ความมั่นคง
ของชาติ

(1) หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่า วกรอง
ท า ง า น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พิ่ ม ขึ้ น
และแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ มี ค วามทั น สมั ย
และปฏิบัติได้จริง

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

010302
(2) กองทั พ และหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง
มี ค วามพร้ อ มสู ง ขึ้ น ที่ จ ะเผชิ ญ ภั ย คุ ก คาม
ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง

20 พฤษภาคม 2563

พิจำรณำจำกประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรอง ในปี 2561 – 2562
ประเทศไทยมีกำรปรับปรุงและออกกฎหมำย รวมถึงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรทีเกียวข้อง เป็นกรอบแนว
ทำงกำรดำเนินงำนทีมีแบบแผนรองรับ มีกำรศึกษำระดับควำมสำเร็จของกำรใช้งำนข่ำวกรอง กำรใช้
ประโยชน์จำกเครือข่ำยข่ำวกรอง และกำรนำผลประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมันคงไปใช้ประโยชน์ โดย
กำรประเมิ น ผลลั พธ์ ท ำงตรงและทำงอ้ อ ม จะน ำมำสู่ ก ำรพั ฒ นำกลยุ ท ธ์ และวิ ธีก ำรดำเนิ น งำนใน
รำยละเอี ยดทีเหมำะสมต่อไป ซึงหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรองได้ดำเนิ นงำนอย่ำ ง
ครอบคลุม และเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ สำหรับกำรดำเนินงำนตำมแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ
หน่วยงำนทีเกียวข้องได้บูรณำกำรทำงำนร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรฝึกร่วมกัน เพือรับมือกับภัย
คุ ก คำมด้ ำ นควำมมั นคง รวมทั้ ง ภั ย พิ บั ติ แ ละสำธำรณภั ย อย่ ำ งต่ อ เนื อง โดยมี ก ำรประเมิ น ระดั บ
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม และกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์

พิ จ ำรณำจำกระดั บ ควำมพร้ อ มของกองทั พ และหน่ ว ยงำนด้ ำ นควำมมั นคง โดยเฉพำะระดั บ
ควำมสำเร็จในกำรเตรียมระบบกำลังสำรองและระบบระดมสรรพกำลังรองรับภัยคุกคำมทำงทหำร
โดยอันดับควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรทหำร จำก 138 ประเทศทีมีกำรสำรวจของ Global Firepower ซึง
วิเครำะห์จำกปัจจัย 50 ปัจจัย และจัดกลุ่มสำคัญ อำทิ ทีตั้งทำงภูมิศำสตร์ กองกำลังทำงบก ทำงทะเล
และทำงอำกำศ (ควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรรบเมือต้องทำสงครำมตำมแบบ ทั้งภำคพื้นดิน
ทำงทะเล และทำงอำกำศ) ควำมสำมำรถกำรส่งกำลังบำรุง และงบประมำณกลำโหม ปี 2561 –
2563 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที 27 อันดับที 26 และอันดับที 23 ตำมลำดับ แสดงถึงระดับ
ควำมพร้อมของกองทัพทีเพิมขึ้นอย่ำงต่อเนือง
nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยธ.

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กห.
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง แผนย่อย 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
010401
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การบูรณา
การความ
ร่วมมือด้าน
ความมั่นคง
กับอาเซียน
และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและ
มิใช่ภาครัฐ

20 พฤษภาคม 2563

(1) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

010402
(2) ประเทศไทยมี บ ทบาทเพิ่ ม ขึ้ น ในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
พิจ ำรณำจำกระดับ ควำมสั มพัน ธ์แ ละควำมร่ว มมื อ ด้ำ นควำมมันคงในทุ ก มิติ กับ ประเทศ
มหำอ ำนำจและประเทศทีมีควำมสำคัญ ทำงยุทธศำสตร์ดีขึ้ นจำกเดิม ในปี 2561 –2562
ประเทศไทย ได้ให้ควำมสำคัญและมีกำรดำเนินงำนผ่ำนกรอบควำมร่วมมือในสำขำควำมมันคง
ทีมีรูปแบบของควำมร่วมมือ วัตถุประสงค์ สำรัตถะ คู่เจรจำ และภำคีทีเกียวข้องทีหลำกหลำย
โดยมีควำมต่อเนืองของจำนวนกำรเข้ำเยียมคำรวะเพือกระชับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ
จำกประเทศต่ำง ๆ กำรประชุมทีมีควำมสำคัญทีไทยเป็นเจ้ำภำพ โดยเฉพำะทีสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ และทีไทยเข้ำร่วมกำรประชุมตำมกรอบควำมร่วมมือในทุกระดับ
กำรรักษำดุลยภำพของควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงทีดี จึ งคำดกำรณ์ได้ว่ำ จะสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยทีกำหนดไว้ในปี 2565 ได้สำเร็จ
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จของบทบำทไทยในกำรกำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพของ
ภูมิภำคเอเชีย ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญกับกำรยึดหลักควำมเป็นแกนกลำง
ของอำเซียนอย่ำงจริงจัง โดยกำรจัดทำข้อเสนอแนะเพือผลักดันมำตรกำรทีส่งผลต่อควำมมันคงและ
เสถียรภำพในภูมิภำค ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในรูปแบบควำมต่อเนืองของจำนวนกำรเป็นประธำน
จัดกำรประชุม และกำรเข้ำ ร่วมกำรประชุ มที สำคั ญกั บหุ้น ส่ว นและคู่ เจรจำทีมีค วำมสำคัญ ทำง
ยุทธศำสตร์ จำนวนเอกสำรผลลัพธ์ของควำมตกลง/ข้อริเริมทีไทยผลักดันในทีประชุม รวมถึงจำนวน
กำรลงนำม/กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสนธิสัญญำ/พันธกรณีระหว่ำงประเทศ พร้อมกำรดำเนินกำรตำม
แนวปฏิบัติทีเป็นบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกล แสดงถึงควำมเป็นประเทศแนว
หน้ำของไทยในกำรร่วมดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์กับนำนำชำติ ฯลฯ แสดงถึงควำมพร้อม
จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ในปี 2565 ได้สำเร็จ
nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง แผนย่อย 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
:การพัฒนา
กลไกการ
บริหารจัดการ
ความมั่นคง
แบบองค์รวม

20 พฤษภาคม 2563

010501
(1) กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
พิจำรณำจำกระดับประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมมันคง
ส่ ว นกำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล ด้ ำ นควำมมั นคงระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน มี ก ำรประเมิ น ระดั บ
ควำมสำเร็จของกำรแลกเปลียนเชือมโยงข้อมูลและกำรพัฒนำระบบข้อมูล โดยในปี 2561 –
2562 หน่วยงำนด้ำนควำมมันคงได้ให้ควำมสำคัญและอยู่ระหว่ำงกำรเร่งดำเนินกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลด้ำนควำมมันคงทีเชือมโยงและมีเอกภำพ เพือประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรควำม
มันคงให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรวิเครำะห์แบบแผน แนวโน้มของพฤติกำรณ์และ
สกั ด กั้ น บุ ค คลที มี พ ฤติ ก รรมที อำจเป็ น ภั ย ต่ อ ควำมมั นคงของชำติ เป็ น ต้ น ส ำหรั บ กำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรขับเคลือนควำมมันคง มีควำมพยำยำมผลักดันและประเมิน
ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนกำรอำนวยกำรขับเคลือนแผนปฏิบัติ
กำรทีเกียวข้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ประเด็น
ควำมมันคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมันคงแห่งชำติ พร้อมกับกำรกำกับ
ติดตำม รำยงำนผล และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้วย ซึงมีแนวโน้มกำรดำเนินงำนใน
ทิศทำงทีดีและมีประสิทธิภำพ จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีกำหนดไว้ในปี 2565 ได้
สำเร็จ

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
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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 : ………………………….

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

ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 : ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คาอธิบายความเกีย่ วข้อง

หน้าปก : ภาพรวมของความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานของท่าน
กับเป้าหมายแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น
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ชื่อหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ผูป
้ ระสานงานหลัก ........................................................เบอร์ตด
ิ ต่อ : ………………………email : ………………………….

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นให้ครบถ้วนในหน้านีเ้ พียงหน้าเดียว
ข้อมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัตใิ นทุกหน้าถัดไป
รหัส
แผน

Worksheet 1 : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มต
ี ่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน

ให้เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะทีห
่ น่วยงานของท่านมีสว่ นเกี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
โดยทาเครื่องหมาย √ ตามระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน พร้อมอธิ บายทีม
่ าของระดับความเกี่ยวข้องนัน
้
คาอธิ บายระดับความเกี่ยวข้อง
หลัก
มีความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการท้าให้เป้าหมายบรรลุโดยตรง อาทิ ด้าเนินการตามกฎ ระเบียบ มติครม . คกก.ระดับชาติ ข้อสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง
สนับสนุน
ไม่มห
ี น้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เป็นหน่วยงานนโยบาย
<คลิกเพือ
่ กลับไปหน ้าหลัก>

รหัส

รหัส

แผน

เป้าย่อย

แผนแม่บท /เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการขับเคลือ่ นเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ระดับความเกี่ยวข้อง
หลัก

01

สนับสนุน

คาอธิ บายความเกี่ยวข้อง

ความมั่นคง
010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สน
ิ เพิม
่ ขึ้น

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซือ่ สัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติ

010103

สถาบันศาสนาเป็นทีเ่ คารพ ยึดเหนีย่ วจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

010201

ปัญหาความมั่นคงทีม
่ ีอยู่ในปัจจุบน
ั (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รบ
ั การแก้ไขดีขึ้นจนไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010202
010301

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพิม
่ ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบตั ไิ ด้จริง

010302

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิตแิ ละทุกระดับความ
รุนแรง

010401
010402
010501

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น
ประเทศไทยมีบทบาทเพิม
่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น

ส่วนที่ 2 : ระบุความเกี่ยวข้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะที่หน่วยงานของท่าน
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด ทั้งหลักและ
สนับสนุนพร้อมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย และ 1 แผนแม่บทฯ)
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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
รหัส
แผน

รหัส
เป้าย่อย

01

แผนแม่บท /เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการขับเคลือ่ นเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ระดับความเกี่ยวข้อง
คาอธิ บายความเกี่ยวข้อง
หลัก
สนับสนุน

ความมั่นคง
010101
010102
010103
010201

010202
010301
010302

010401
010402
010501
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ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สน
ิ เพิม่ ขึ้น
คนไทยมีความจงรักภักดี ซือ่ สัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นทีเ่ คารพ ยึดเหนีย่ วจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
ปัญหาความมั่นคงทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนั (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รบ
ั การแก้ไขดีขึ้นจนไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพิม่ ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบตั ไิ ด้จริง
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิตแิ ละทุกระดับความ
รุนแรง
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น
ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น

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

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.

แผนแม่บทประเด็น (1) ความมั่นคง

เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย

1. ประเทศชาติมี
ความมั่นคงปลอดภัย
ในทุกมิติและทุก
ระดับเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนอยู่ดี
กินดีและมีความสุขดี
ขึ้น

20 พฤษภาคม 2563

ระดับความเกี่ยวข้อง
แผนแม่บทย่อย 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
เป้าหมายระดับแผนย่อย

1 ใน 35
ของโลก

ปี 2566 2570
1 ใน 50
ของโลก

1 ใน 30
ของโลก

ปี 2571 2575
1 ใน 25 ของ
โลก

1 ใน 20
ของโลก

สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แนวทางการพั ฒ นาของเป้า หมายแผนย่อ ย ในการเฝ้ า ระวั ง และ
ป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ตั้งกลไก
หรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อดาเนินการเฝ้าระวังประเด็นทางเศรษฐกิจที่
มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง ร่ ว มกั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์
ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 2565
1 ใน 75
ของโลก

หลัก

ปี 2576 2580
1 ใน 10
ของโลก

1 ใน 20
ของโลก

เป้าหมาย

ปี 2561 2565

ปี 2566 2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

1.ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมมันคงในปัจจุบัน

ดีขึ้น
อย่างน้อย
ร้อยละ 50

ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
บริหารประเทศ

ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
บริหารประเทศ

ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
บริหารประเทศ

2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ตัวชี้วัด
1. จำนวนงบประมำณด้ำนควำมมันคงในกำรแก้ไขปัญหำควำม
รุนแรงในพืน้ ทีจังหวัดชำยแดนใต้ลดลง
2. วัดสถิติจำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย
3. ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของนักท่องเทียว
4. มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นทีจังหวัดชำยแดนใต้
nscr.nesdb.go.th

(ดูรายละเอียดตัวชี้วัดหน้า 10)

21

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 2563 เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน
website NSCR ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า
เพื่อให้หน่วยงานทราบข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ประกอบการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR
 ให้ ก องแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 1 จากกองอื่น ๆ ภายใต้
สังกัดของกรมเป็น 1 ไฟล์
 กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับมอบหมาย)
นาเข้าไฟล์เอกสารในนามกรม โดยใช้ username/password
ของกอง
 เข้ า สู่ ร ะบบ eMENSCR และเลื อ กไอคอน “เพิ่ ม ข้ อ มู ล ” เพื่ อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์
20 พฤษภาคม 2563
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วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

eMENSCR
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การมองเป้าหมายร่วมกัน

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด
ความเกี
ย
่
วข้
อ
งของหน่
ว
ยงานที
ม
่
ต
ี
อ
่
การบรรลุ
เ
ป้
า
หมายแผนแม่
บ
ทย่
อ
ย
:
Worksheet 1 เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 1 ใส่ “WS1 ตัวย่อชื่อ
หน่วยงาน” อาทิ “WS1 สศช.”
รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด โดยระบุ
“ความสอดคล้องของหน่วยงานที่มีต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย"

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง
หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบบบูรณาการร่วมกัน ”
ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง

ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทาง

เป้าหมายย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย ที่มีรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักและสนับสนุน

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

Worksheet 1 : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มตี ่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผูป้ ระสานงานหลัก ........................................................เบอร์ตดิ ต่อ : ………………………email : ………………………….

ส่วนที่ 2 : ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ให้เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะทีห่ น่วยงานของท่านมีสว่ นเกี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
โดยทาเครื่องหมาย √ ตามระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน พร้อมอธิ บายทีม่ าของระดับความเกี่ยวข้องนัน้
คาอธิ บายระดับความเกี่ยวข้อง
หลัก
มีความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการท้าให้เป้าหมายบรรลุโดยตรง อาทิ ด้าเนินการตามกฎ ระเบียบ มติครม . คกก.ระดับชาติ ข้อสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง
สนับสนุน ไม่มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เป็นหน่วยงานนโยบาย
<คลิกเพือ
่ กลับไปหน ้าหลัก>

รหัส

รหัส

แผน

เป้าย่อย

แผนแม่บท /เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการขับเคลือ่ นเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ระดับความเกี่ยวข้อง
หลัก

01

สนับสนุน

คาอธิ บายความเกี่ยวข้อง

ความมั่นคง
010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ เพิม่ ขึ้น
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซือ่ สัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นทีเ่ คารพ ยึดเหนีย่ วจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
010201 ปัญหาความมั่นคงทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนั (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รบั การแก้ไขดีขึ้นจนไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ
010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพิม่ ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบตั ไิ ด้จริง
010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิตแิ ละทุกระดับความ
รุนแรง
010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น
010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น
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การจัดทาโครงการสาคัญ
จัดทาโครงการสาคัญตาม
การวิเคราะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า (Value
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Chain)

การวิเคราะห์เพื่อจัดทา โครงการสาคัญ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ประจาปีงบประมาณ 2565
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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
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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
...

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) คื อ องค์ ป ระกอบ/กิ จ กรรม/กระบวนการ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งเป็ น ระบบ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

28

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

010102

คนไทยมี ค วามจงรักภั ก ดี ซื่ อสั ตย์ พร้อมธ ารงรัก ษาไว้ ซึ่ งสถาบั นหลั ก ของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010103

010101
010102
010103

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

010201

010201

ปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี อยู่ ใ นปั จ จุ บั น (เช่น ปั ญ หายาเสพติด ความมั่ น คงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

010302

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงขึ้น

010402

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

010402

010501

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

010501
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง
เป้าหมาย

010201

แผนแม่บทย่อย: 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันได้สาเร็จ อาทิ เอกสารวิจัยการบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า (
เช่น การพูดถึงนโยบายการค้าชายแดน เป็นต้น)

การศึกษาปัญหาความมั่นคง
• การชี้ประเด็นปัญหาของแต่ละประเด็น
ปัญหาความมั่นคง 15 ประเด็นให้ตรงจุด
• การชี้ ประเด็ นในแต่ ละระดั บ (ท้ องถิ่ น
ประเทศ ภูมิภาค โลก) และความเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก

20 พฤษภาคม 2563

บุคลากร
• การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และ
ความเข้าใจประเด็นหรือสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อประเด็น
ด้านความมั่นคง

nscr.nesdb.go.th

ระดับความสาเร็จของ
การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบัน
(ปี 2565 ดีขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 50)
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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 090201 สศช.”
รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
20 พฤษภาคม 2563
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เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

การจัดทาโครงการสาคัญ: 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain)
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) ระบุ
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain

แผนผังแสดงห่วงโซ่คณ
ุ ค่าในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย **

หน่วยงานวิเคราะห์/พิจารณาองค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อ
หน่วยงานจากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทา
Worksheet 3
ห น่ ว ย ง า น B ไ ด้ รั บ ก า ร ร ะ บุ ใ ห้ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห ลั ก กั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ความร่วมมือด้านการพัฒนา : ปัจจัย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ทางการไทยและประเทศมหาอานาจหรือประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
ให้หน่วยงาน A ดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญของปี 2565 ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย

20 พฤษภาคม 2563

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การศึกษาปัญหาความมั่นคง

บุคลากร

อ ้ประเด็นในแต่ล ะระดั บ แ ละ
• การชี
ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการ ณ์
ปัจจุบันของโลก

อ ฒนาบุคลากรให้ มี องค์
•การพั
ความรู้และความเข้าใจประเด็ น
หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
อาจส่งผลกระทบต่ อประเด็ น
ด้านความมั่นคง

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
: หน่วยงาน A

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง :
หน่วยงาน A

ระบบฐานข้อมูลด้านความมั่น คง ระบบการบริหารจัด การชายแดน
• การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ชายแดนทางบก ทาง
อากาศ และน่านน้า
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
: หน่วยงาน C,D,E

nscr.nesdb.go.th

• การพัฒ นาศักยภาพการตรวจ
คนเข้าเมือง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
: หน่วยงาน F

ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา
• การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ด้านความมั่น คงระหว่างทางการไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งช่องทางทีเ่ ป็น
ทางการและไม่เป็น ทางการ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง :
หน่วยงาน B

เป้าหมาย ณ ปี 2565
ระดับความสาเร็จของการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน ดีขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 50

นโยบายและกฎหมายภายในประเทศ
• การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
กับประเทศต้น ทางของการโยกย้ายถิน่
ฐานที่ผ ิดปกติ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
: หน่วยงาน G

35

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง

แผนแม่บทย่อย: การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน B

ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา
ปัจจัย : การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือฯ

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

• การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทางการไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ของเป้าหมายแผนย่อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)
•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
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การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

25

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

ตัวอย่างการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
สถานการณ์ (GAP) ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

แผนแม่บทประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565

010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบัน

ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50

ความหมาย : ในห้วง 5 ปีนี้ รวมแล้วดีขึ้นอย่ำงน้อย
ร้อยละ 50
วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :

มี ร ะยะห่ า งช่ อ งว่ า งที่ เ หลื อ ในปี
2563 – 2565 ที่ 13 – 25% ถึง
จะบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้

สถานะส่วนต่างสีส้มกับเป้าหมาย
ที่ 100% คือ 26 – 50% แต่ต้อง
ปรับ คิดจากเป้าหมายที่ 50%
(26*50) / 100 = 13%
(50*50) / 100 = 25%
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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”
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ตัวอย่าง Worksheet 3
จัดทาโดย สศช.

ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี 2565

หน่วยงานนาชื่อปัจจัยตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องจากเอกสาร
ข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3

ปัจจัยของห่วงโซ่
คุณค่าที่เกี่ยวข้อง

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 ว่ำตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชือมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้ำง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และควร
พัฒนำทีจุดใดอีกเท่ำไร
2.บัญชีรายการโครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 ของ
หน่ วยงาน ทีผ่ ำนกำรวิ เครำะห์ ทุ ก องค์ป ระกอบ/ปั จจั ย /ปัจ จั ย /กำร
ดำเนินงำน/กระบวนกำร และโครงกำรทีผ่ำนมำ (อะไรควรดำเนินกำร
ต่อ อะไรควรทำใหม่ ) ทีจะสำมำรถ “ปิดช่องว่าง” เพือให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทีกำหนดไว้ได้
สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการ
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

41

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

การจัดส่ง Worksheet 3

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

eMENSCR

เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR
- ให้ ก องแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 3 จากกองอื่น ๆ
ภายใต้สังกัดของกรม
- กองแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) น าเข้ า ไฟล์ เ อกสารในนามกรม โดยใช้
username/password ของกอง
- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อชุดข้อมูล

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

รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

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

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

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระดับกอง)
นาเข้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ
eMENSCR

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

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”

นาเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7)

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 2

ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 140 เป้าหมาย

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

ผลผลิตจากแนวทาง
ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3

หน่วยงานจะทราบ
ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่ำตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชือมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้ำง และยังมี“ช่องว่าง”อะไร+
ควรพัฒนาที่จุดใด อีกเท่าไร
บัญ ชี ร ายการโครงการส าคั ญ (X) ประจ าปี ง บประมาณ 2565
ของหน่วยงาน
โครงการสาคัญที่จะนาเข้าสู่ระบบ eMENSCR
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บทสรุปภาพรวมของการจัดทาโครงการสาคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง

ทั้งนี้ สศช. จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการสาคัญ 65 ของเป้าหมายนี้ และเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

แผนแม่บทย่อย: การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมายปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

การศึกษาปัญหาความมั่นคง
• การชี้ประเด็นในแต่ละระดับและความ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
โลก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

•การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และความเข้าใจ
ประเด็ นหรื อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่ อาจส่ งผล
กระทบต่อประเด็นด้านความมั่นคง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

ระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

ระบบการบริหารจัดการชายแดน

• การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล
ชายแดนทางบก ทาง
อากาศ และน่านน้า

• การพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจคนเข้าเมือง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน C, D, E

20 พฤษภาคม 2563

ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา

บุคลากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน F

• การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงระหว่างทางการไทยและประเทศ
เพื่ อ นบ้ านทั้ ง ช่ อ งทางที่ เป็น ทางการและไม่
เป็นทางการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :หน่วยงาน B

นโยบายและกฎหมายภายในประเทศ
• การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับ
ประเทศต้นทางของการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ผิดปกติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน G

nscr.nesdb.go.th

หน่วยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการ
ที่ได้มีการดาเนินการแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและ
รายการโครงการสาคัญของปีงบประมาณ 2565 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่จะสามารถสนับสนุนการบรรลุ/รักษาสถานะการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

47

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

ระยะห่างสูง

มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า

ค่าเป้าหมายปี 2565
ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ผลกระทบต่า

Q1

Q2

ระยะห่างต่า

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

Q4

Q3

nscr.nesdb.go.th

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ

ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย: ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 010201
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution
50

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

51

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

* แผนปฏิบัติรำชกำรสำหรับองค์กำรมหำชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สำหรับรัฐวิสำหกิจ ให้ใช้ชือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีกำรระบุไว้ในกฎหมำยใ
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
54

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

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
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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
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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 ?
60

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

• กฎหมำยกำหนดไว้เพือประโยชน์ในกำร
ทำงำนเชิงบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำน
• มีควำมจำเป็นเพือขยำยควำมแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรำยละเอียดทีชัดเจนขึ้น

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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