การชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th

1

โครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

eMENSCR
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

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

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการสาคัญ

การจัดลาดับความสาคัญ
โครงการ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

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 สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
มิถุนายน 2563
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01

การมองเป้าหมายร่วมกัน
การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มิถุนายน 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

Z

(ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แผนแม่บทฯ (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

Y2

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ Y1
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ประกอบไปด้วย 4 แผนย่อย

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น

1. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

(2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
(1) สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
(2) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

2. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

(1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

3. การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

(2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น
(3) การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

4. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

ที่มา : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
มิถุนายน 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
หน่วยงานเจ้าภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แผนย่อย
: การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้น
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

(2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
กระทรวงอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2563

แผนย่อย
: การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
(1) สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

(2) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

แผนย่อย
: การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
(1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
(2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
(3) การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์
nscr.nesdc.go.th

แผนย่อย
: การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบายดีขึ้น
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

6

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดาเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการฯ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562

ระดับแผนแม่บทย่อย
เป้าหมาย

140

ระดับประเด็นแผนแม่บท

37เป้าหมาย

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

15 เป้าหมาย
(40.54%)

มิถุนายน 2563

31 เป้าหมาย
(22.1 %)

12 เป้าหมาย
(32.43%)

49 เป้าหมาย
(35%)

41 เป้าหมาย
(29.3 %)

19 เป้าหมาย
(13.6%)
nscr.nesdc.go.th
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การดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

080001 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
080101

080102

มิถุนายน 2563

การขยายตั วของวิ สาหกิ จเริ่ ม ต้ น
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่
รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

080401
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
080302 ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
080202 ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาด
080303 กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ

แผนแม่บทย่อย

8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

080101
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 15 ขยายตัวร้อยละ 22 ขยายตัวร้อยละ 25

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

080102

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
กระทรวงอุตสาหกรรม

มิถุนายน 2563

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อันดับที่ 1 ใน 36
อันดับที่ 1 ใน 30
อันดับที่ 1 ใน 25
อันดับที่ 1 ใน 20
nscr.nesdc.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ

แผนแม่บทย่อย

8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบปร ะเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้ น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

080201
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
กระทรวงการคลัง

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 10

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

080202

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน้
กระทรวงการคลัง

มิถุนายน 2563

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)

(ปี 61 - 65)
ขยายตัวร้อยละ 10
nscr.nesdc.go.th

(ปี 66 - 70)
ขยายตัวร้อยละ 12

(ปี 71 - 75)
ขยายตัวร้อยละ 14

(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 16
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ

แผนแม่บทย่อย

8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและ
พัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ
080301
(1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
กระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

080302
(2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
กระทรวงพาณิชย์

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ปี 61 - 65)
เพิ่มขึ้น 1 เท่า

(ปี 66 - 70)
เพิ่มขึ้น 1 เท่า

(ปี 71 - 75)
เพิ่มขึ้น 1 เท่า

(ปี 76 - 80)
เพิ่มขึ้น 1 เท่า

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อันดับที่ 1 ใน 5
อันดับที่ 1 ใน 5
อันดับที่ 1 ใน 5
อันดับที่ 1 ใน 5

080303
(3) การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึน้
กระทรวงพาณิชย์
มิถุนายน 2563

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)

(ปี 61 - 65)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
nscr.nesdc.go.th

(ปี 66 - 70)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25

(ปี 71 - 75)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30

(ปี 76 - 80)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ

แผนแม่บทย่อย

8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้
ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒ นาผู้ประกอบการร่วมกัน
ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

080401
เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

มิถุนายน 2563

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย

(ปี 61 - 65)
อันดับที่ 15

nscr.nesdc.go.th

(ปี 66 - 70)
อันดับที่ 12

(ปี 71 - 75)
อันดับที่ 10

(ปี 76 - 80)
อันดับที่ 10
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ แผนย่อย 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤติ
อั ต ราการขยายตั ว จ านวนการก่ อ ตั้ ง วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น
พบว่ า มี ก ารลดลงจาก76,390 ราย ในปี 2560 เป็ น
74,376 ราย ในปี 2561 หรือหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ
2.64 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีการก่อตั้ง
วิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 57,608 รายซึ่งมากขึ้นกว่าปี 2561
ในช่วงเวลาเดียวกัน 1,337 ราย ดังนั้น จึงคาดการณ์ได้
ว่ า จ านวนการก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ เริ่ ม ต้ น อาจขยายตั ว ขึ้ น
เล็กน้อยจากปีก่อน

080101

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

การขยายตัวของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จากทั้งหมด
63 ประเทศ ลดลงจากปี ก่ อ น 1 อั น ดั บ เนื่ อ งจาก
อันดับย่อยด้านความพร้อมในอนาคต ลดลง 1 อันดับ
อยู่ที่ อันดั บที่ 50 ในส่ว นของอั นดับ ย่อยด้า นความรู้
ด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นเทคโนโลยี ดี ขึ้ น จากปี ก่ อ น 1
อันดับ อยู่ที่อันดับ 43 และ 27 ตามลาดับ เมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุ่มอาเซียนไทยยังคงเป็นรองมาเลเซีย
และสิงคโปร์ เมื่อพิจารณาเป้าหมายที่ กาหนดให้ไทย
อยู่ใน 36 อันดับแรก

080102
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ แผนย่อย 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤติ
จากข้อ มู ล อัต ราการขยายตั ว ของสิ นเชื่ อ ธุร กิ จ พบว่ า
ในปี 2559 - 2561 สิ นเชื่อ ธุร กิจ SME ยัง คงมีก าร
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมี อัตราการขยายตัวร้อยละ
1.8 2.0 และ 4.3 ตามลาดับ แต่เริ่มหดตัวในปี 2562
โดยมีอัตราการหดตัวคิดเป็นร้อยละ 2.1 ซึ่งอาจสะท้อน
ถึ ง ความสามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ของ SME
ทีล่ ดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่มีการจาแนกข้อมูลของ
การให้ สิ น เชื่ อ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการใหม่ และ
ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นระบบ แต่ ทิ ศ ทางที่ ล ดลงของ
สินเชื่อ SME ในภาพรวม

080201

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
โอกาสเข้าถึง
บริการทาง
การเงิน

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่
รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

080202
มูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึน้

มิถุนายน 2563

เทียบเคียงข้อมูลจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) พบว่าในปี 2562 มีบริษัทจากั ด
(บจ.) เข้ าร่ว มการระดมทุนในตลาด mai จ านวน
161 บริษัท มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทั่ วไป (IPO) มู ลค่า รวมกว่า 56,162
ล้านบาท และการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริม
การระดมทุนกว่า 74,204 ล้านบาท

nscr.nesdc.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
14

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ แผนย่อย 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

080301

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤติ

พบว่ามีการขยายตัวจาก2,762,503 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 3,150,233
ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยเมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ จาแนกตามขนาดของธุรกิจพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 20 เติบโตจาก 504,230 ล้านบาท ในปี
2560 เป็ น 607,026 ล้ า นบาท ในปี 2561 ซึ่ ง ยั ง ห่ า งจากการบรรลุ ค่ า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่การขยายตัวเพิ่มขึ้น 1 เท่า ในช่วงปี 2561-2565

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
โอกาสเข้าถึง
ตลาด

080302
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนในปี 2562 พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ซึ่งสูงกว่ามาเลเซียใน
อันดับที่ 14 แต่ยังคงต่ากว่าสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 และในช่วงปี 2560 2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 6 และ 6 ตามลาดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดให้ ต้ อ งมี อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ านการค้ าระหว่ า ง
ประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2565

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
บรรลุค่าเป้าหมาย

080303

ในช่ วงปี 2560 - 2561 รวมถึ งช่ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2562
พบว่ า สามารถรั ก ษาสั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 28.8 ซึ่ ง เมื่ อ
พิ จ ารณาเป้ า หมายที่ ก าหนดให้ สั ด ส่ ว นของการส่ ง ออกของ
SMEs ต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 25 ซึ่งถือว่า
บรรลุเป้าหมายแล้ว

การขยายตัวการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ แผนย่อย 8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การสร้าง
ระบบนิเวศที่
เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุค
ใหม่

มิถุนายน 2563

080401

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
ในช่วงปี 2559 ถึง 2561 พบว่าประเทศไทยมีอันดับดี
ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญคือจาก 34 เป็น 19ซึ่งเป็นผลจาก
การที่ภาครัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนา SMEs และมี
มาตรการส่ งเสริม ออกมาในหลายรูป แบบ ต่ อมาในปี
2561 มี อั น ดั บ ลดลงไปที่ 22 ซึ่ ง อาจเป็ น ผลจาก
นโยบายการส่ ง เสริ ม SMEs ที่ อ าจไม่ ต รงกั บ ความ
ต้ อ งการ รวมทั้ ง ขนาดและรู ป แบบการท าธุ ร กิ จ ของ
SMEs ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่ม อาเซียนนโยบายด้านการส่งเสริม SMEs ของ
ไทย ยังถือว่าเป็นรองมาเลเซีย และอินโดนีเซียมาโดย
ตลอด อย่างไรก็ ดี ในการบรรลุ เป้า หมายที่อั นดับ 15
ภายในปี 2565 ยังเป็นความท้าทายสาหรับการดาเนิน
นโยบายส่งเสริม SMEs ของไทยเป็นอย่างมาก

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น

nscr.nesdc.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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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
มิถุนายน 2563

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

วีดทิ ัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Worksheet 1
เอกสารประกอบการดาเนินการ Worksheet 1
หน่ ว ยงานกรอกข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หน่วยงานในส่วนที่ 1
*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลกากับทุกส่วนด้วยแล้ว

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

มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
(Worksheet )
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
แผนแม่บทประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน
แผนแม่บทย่อย 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย
ปี 2561 2565
ผู้ประกอบการในทุก ร้อยละ 45
ระดับเป็น
ผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น

มิถุนายน 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 2570
ร้อยละ 50

ปี 2571 2575
ร้อยละ 55

เนื่องจาก สศช. เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายมีหน้าที่วางแผนและจัดทา
นโยบายยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการบริการ รวมทั้ง
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายระดับแผนย่อย
ปี 2576 2580
ร้อยละ 60

เป้าหมาย

1. การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
2. ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัล

nscr.nesdc.go.th

ปี 2561 2565
-ขยายตัว

ร้อยละ 10

อันดับที่ 1 ใน
36

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2571 –
2570
2575
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ 15
ร้อยละ 22

อันดับที่ 1 ใน
30

อันดับที่ 1 ใน
25

ปี 2576 2580
ขยายตัว
ร้อยละ 25

อันดับที่ 1 ใน
20
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ตัวอย่าง Worksheet 1

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

จัดทาโดย สศช.

ส่วนที่ 1 :
ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 :
ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
(Worksheet )

มิถุนายน 2563
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การจัดส่ง Worksheet 1

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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
มิถุนายน 2563
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วีดทิ ัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

eMENSCR
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ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่Worksheet
บทย่อย 1 เข้าสู่ระบบ eMENSCR
ชื่อชุดข้อมูล

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

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

ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทาง

เป้าหมายย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย ที่มีรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักและสนับสนุน

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

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

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

มิถุนายน 2563

ความเกีย่ วข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คาอธิบายความเกีย่ วข้อง
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02

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

Chain)

การวิเคราะห์เพื่อจัดทา โครงการสาคัญ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ประจาปีงบประมาณ 2565
มิถุนายน 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

nscr.nesdb.go.th
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Gap Analysis และ การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 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
มิถุนายน 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

080101

080102

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

080102

080201

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อ
ปีเพิ่มขึ้น

080201

080202

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน้

080202

080301

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

080301

080302

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น

080302

080303

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

080303

080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

080401

มิถุนายน 2563

ปัจจัยสู่ความส่าเร็จ
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

080101

เป้าหมาย

(1) การขยายตัวของของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึน้

สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทาให้การขยายตัวของของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อประมวลหาว่ามี
องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้การขยายตัวของของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

การผลิต

• สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบ
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ

นโยบายภาครัฐ
มิถุนายน 2563

การตลาด

ปัจจัยสนับสนุน

• ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดภาครัฐ
• สนับสนุนการใช้ตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
• การขยายตลาดต่างประเทศ

• ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ประกอบการ
• ปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการดาเนินธุรกิจ

• นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่

• พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME
ให้มีประสิทธิภาพ

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ทางภาษี

• ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อ
และลดอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของ SME
nscr.nesdc.go.th

การขยายตัวของ
วิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ขยายตัวร้อยละ 10
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
สิ่งที่หน่วยงานต้องทา

1
2

วิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อ Value Chain ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ลงใน Worksheet 2
หน่วยงานส่ง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน มิ.ย. 63

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 2563

Worksheet 2

ส่วนที่ 3

ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

nscr.nesdc.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
29

การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

Worksheet 2

ตัวอย่าง Worksheet 2 จัดทาโดย สศช.

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1

การจัดส่ง Worksheet 2
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (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

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
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อชุดข้อมูล

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

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th

32

การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่ว งโซ่ คุณ ค่า ฉบั บสมบู รณ์ (Final

Value)
เป้า หมายแผนแม่ บทย่ อย การขยายตัวของวิสาหกิจ เริ่ม ต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

00

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value) ระบุ
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain
หน่วยงานวิเ คราะห์ /พิจ ารณาองค์ ประกอบของ Value Chain
ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน จากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain
ประกอบการจัดทา Worksheet 3
หาก หน่วยงาน B ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้องหลัก กับ การผลิต :
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ให้หน่วยงาน B
พิจารณาการดาเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนแม่บทย่อย : การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน B

การผลิต

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ การผลิต

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ปัจจัย : ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

• ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการ

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

ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)

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
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

มิถุนายน 2563
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
แผนแม่บทประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนแม่บทย่อย 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจ
080101 การขยายตัวของ
วิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เริม่ ต้น (เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565
ขยายตัวร้อยละ 10
ความหมาย : ในช่วง 5 ปี อัตราการขยายตัวจ่านวนการ
ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ร้อยละ 10 (เฉลี่ยร้อยละ)
วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :
ขยายตัวร้อยละ 10 * 5 = 50 มีส่วนต่างสถานการณ์ปัจจุบัน
กับค่าเป้าหมาย (ส่วนต่างของค่าสีแดง) หรือ คิดเป็นร้อยละ
100 ของการด่าเนินงานทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายได้ส่าเร็จ
(1.0 * 50 = ร้อยละ 50)

มิถุนายน 2563
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
สิ่งที่หน่วยงานต้องทา

1
2

Worksheet 3

วิเคราะห์และประมวลข้อมูล เพื่อหาโครงการประจาปีงบประมาณ 2565 จากเอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
(Final Value) ของแต่ละเป้าหมายแผนย่อยที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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

วีดทิ ัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

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

ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี 2565
วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น
องค์ประกอบ /ปัจจัยของ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีเ่ กีย่ วข้อง

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กบั สินค้าและบริการ

โครงการทีผ่ า่ นมา

ปี 2562

(ระบุโครงการของหน่วยงานท่านทีผ่ ่านมา)

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

1. โครงการ............................

1. โครงการ............................
2. โครงการ...........................
ข้อเสนอโครงการประจาปี 2565
(โครงการทีร่ ะบุไว้ ตรงกับข้อมูล
ทีน่ าเข้าระบบ eMENSCR)

eMENSCR

หน่วยงานนาชื่อองค์ประกอบตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องจาก
เอกสารข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3

2. โครงการ...........................
ปี 2563

1. โครงการ............................
2. โครงการ...........................

3. ……………………………………………………………………………………...………………………………………………..
ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอืน่
โครงการ………………………………………(ถ้ามี)…………………………………………… ชื่อหน่วยงาน ............................
ทีท่ า่ นคิดว่ามีความจาเป็น

มิถุนายน 2563

ตัวอย่าง Worksheet 3
จัดทาโดย สศช.

nscr.nesdc.go.th

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap)
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด
*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการ
และมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

Worksheet 3

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

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3
หน่วยงานจะได้...
1. ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และ
ควรพัฒนาที่จุดใดอีกเท่าไร
2. บัญ ชี ร ายการโครงการสาคั ญ (X) ประจ าปีง บประมาณ 2565
ของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบ/ปัจจัย/ปัจจัย/
การด่ า เนิ น งาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่ า นมา (อะไรควร
ด่ า เนิ น การต่ อ อะไรควรท่ า ใหม่ ) ที่ จ ะสามารถ “ปิ ด ช่ อ งว่ า ง”
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ก่าหนดไว้ได้
สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการ
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป
มิถุนายน 2563
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การจัดส่ง Worksheet 3

การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

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
มิถุนายน 2563
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

ชื่อชุดข้อมูล

อัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ
“WS3 080101 สศช.”

รายละเอียดข้อมูล
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่ ่านต้องการ
มิถุนายน 2563
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : การจัดส่งโตรงการสาคัญเข้าในระบบ 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

มิถุนายน 2563
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : การจัดส่งโตรงการสาคัญเข้าในระบบ eMENSCR
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”

นาเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7)

มิถุนายน 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT
ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 2

ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 140 เป้าหมาย

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

ผลผลิตจากแนวทาง
ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3

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

มิถุนายน 2563
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บทสรุปภาพรวมของการจัดทาโครงการสาคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ
แผนแม่บทย่อย: การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ทั้งนี้ สศช. จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการสาคัญ 65 ของเป้าหมายนี้
และเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

เป้าหมายการขยายตัวของของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A,B,...

หน่วยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการที่ได้มีการดาเนินการแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและรายการโครงการสาคัญของปีงบประมาณ 2565 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่จะสามารถสนับสนุนการบรรลุ/รักษาสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
มิถุนายน 2563
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03

การจัดลาดับความสาคัญ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

มิถุนายน 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.
มิถุนายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

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

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

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

การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบสูง

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

มิถุนายน 2563

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

สถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย

ระยะห่างต่า

มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า

ค่าเป้าหมายปี 2565
ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ระยะห่างสูง

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

Q1

Q4

nscr.nesdc.go.th

ผลกระทบต่า
Q2

Q3

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ

ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางฯ
แผนแม่บทย่อย: การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย : การขยายตัวของของวิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

080101
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การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง
รายการโครงการสาคัญ
1. XXXXXX1
2. XXXXXX2
3. XXXXXX3
4. XXXXXX4
… …………
n ………….

มิถุนายน 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

49

04

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา
มิถุนายน 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

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

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
มิถุนายน 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
มิถุนายน 2563

nscr.nesdc.go.th

โครงการอื่นๆ/งานภารกิจ
ประจาของส่วนราชการ
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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...
มิถุนายน 2563
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สรุปการดาเนินงานของหน่วยงาน
สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการและ
กรอบระยะเวลาในการนาส่ง

มิถุนายน 2563
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สรุปการดาเนินงานของหน่วยงาน
เอกสาร
Worksheet 1
Worksheet 2
Worksheet 3

กาหนดส่ง
ภายใน 8 มิ.ย. 2563
ภายใน มิ.ย. 2563
ภายใน ก.ค. 2563

ช่องทางการส่ง
eMENSCR
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
มิถุนายน 2563

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562
nscr.nesdc.go.th

eMENSCR
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ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

@nscr
มิถุนายน 2563
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