เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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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
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01

การมองเป้าหมายร่วมกัน
การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มิถุนายน 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

Z

ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยความเสมอภาค
Y1

แผนแม่บทฯ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

Y2

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประกอบไปด้วย 2 แผนย่อย

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น

1. การพัฒนากฎหมาย

(1) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
เอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
(2) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัตแิ ละเป็นธรรม
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2. การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ

2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

(1) การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

ที่มา : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
มิถุนายน 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ

เป้าหมาย :

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

แผนย่อย : 22 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค
การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
ต่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชนอยู่
กฎหมายมีความคุ้มค่าทาง
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
และเป็นธรรม
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

มิถุนายน 2563

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากฎหมาย

nscr.nesdb.go.th

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

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

แผนย่อย : 22 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

6

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดาเนินงานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

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.nesdb.go.th
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การดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
220001 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

220002 การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)
การพัฒนากฎหมาย

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
ทีม่ ุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

220102

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัตแิ ละเป็นธรรม

220103

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

220201

การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

* แผนย่อยที่ 1 รายละเอียดปรากฏในแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนย่อยที่ 4
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย 22.1 : การพัฒนากฎหมาย
เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม การทาให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

220101
(1) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน 2563
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย 22.1 : การพัฒนากฎหมาย
เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม การทาให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

220102
(2) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม
กระทรวงยุติธรรม

มิถุนายน 2563
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย 22.1 : การพัฒนากฎหมาย
เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม การทาให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

มิถุนายน 2563

220103
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย 22.2 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
การอานวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอื้ อให้
ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการ
หน่วยงาน เพื่อจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

220201
การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
กระทรวงยุติธรรม

มิถุนายน 2563
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
กฎหมาย

220102
การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมาย มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม

มิถุนายน 2563

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
เนื่องจากการจัดเก็บ ข้อมูลสัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/
หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ยังไม่มีการจัดเก็บ ทาให้
ไม่ส ามารถวัด สัด ส่ว นได้โดยตรง จึง ได้ใ ช้ค่า เทีย บเคีย ง (Proxy) จากสถานการณ์การ
ประเมิน ตามพระราชบัญ ญัต ิห ลัก เกณฑ์ก ารจัด ทาร่า งกฎหมายและการประเมิน ผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อหาแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562

ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลสัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลาง
ของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อ จานวนกฎหมาย ยัง ไม่มีการ
จัดเก็บ ทาให้ไม่สามารถวัดสัดส่วนได้โดยตรง จึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง (Proxy)
จากสถานการณ์มิติด้านการบังคับใช้กฎหมายของดัชนีนิติธรรมที่สะท้อนความ
น่าเชื่อ ถือ ว่าการบังคับใช้กฎหมายมีค วามเป็นธรรมและสามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย

220103
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
กฎหมาย

มิถุนายน 2563

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
เนื่องจากการจัดเก็บจานวน/ระดับ ของมาตรการ/กลไกที่ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมกัน
ในการทบทวนความจาเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ยัง ไม่มีการจัดเก็บ
ทาให้ไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง จึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง (Proxy) จากสถานการณ์ตาม
พระราชบัญญัติห ลักเกณฑ์การจัด ทาร่ างกฎหมายและการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อหาแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทย
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย

220201
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
กระบวนการ
ยุติธรรม

มิถุนายน 2563

การอานวยความยุติธรรมมีความ
โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เนื่องจากการจัดเก็บอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอนในการอานวยความ
ยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและ
รวดเร็ว และประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม ยังไม่มีการจัดเก็บ ทาให้ไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง จึงได้ใช้
ค่าเทียบเคียง (Proxy) จากสถานการณ์ข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีนิติ
ธรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัยที่ 7 กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง และปัจจัยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อหาแนวโน้ม
การบรรลุเป้าหมาย

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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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

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมล้าและ
แก้ไขปัญหาความยากจน มีหน้าที่ก้าหนดกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์
วิธีการด้าเนินงานการบูรณาการเพือ่ ลดความเหลื่อมล้า
และแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ทุกระดับ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของหน่วยงาน

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

วีดทิ ัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
16

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
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วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
(Worksheet )
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาการต่างประเทศ

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
แผนแม่บทประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย

ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
(2) การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
เป้าหมายระดับแผนย่อย
เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย
ปี 2561 - 2565
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้

ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม
การอานวยความยุติธรรม

คะแนนของ 4 ปัจจัย
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย
1. การจากัดอานาจรัฐ
2. รัฐบาลโปร่งใส
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน
4. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง
ไม่ต่ากว่า 0.65

สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการลด
ความเหลื่อมล้าและแก้ไขปัญหาความยากจน มีหน้าที่กาหนดกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการดาเนินงาน
การบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้าและแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ทุกมิติ ทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

ปี 2566 - 2570

ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580

คะแนนในทุกปัจจัยไม่
ต่ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัยไม่ต่ากว่า
0.75

คะแนนในทุกปัจจัยไม่ต่า
กว่า 0.87 และอยู่ใน 10
อันดับแรกของโลก

เป็นไปโดยความเสมอ
ภาค โปร่งใส เป็นธรรม

ทั่วถึง และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

มิถุนายน 2563
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ตัวอย่าง Worksheet 1

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

จัดทาโดย สศช.

ส่วนที่ 1 :
ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 :
ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมล้าและ
แก้ไขปัญหาความยากจน มีหน้าที่ก้าหนดกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์
วิธีการด้าเนินงานการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อม
ล้าและแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ทุกระดับ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของหน่วยงาน

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
(Worksheet )

มิถุนายน 2563

nscr.nesdb.go.th

19

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
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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
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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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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
220101

220102

220103

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

•
•
•

•
•
•

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ 1

องค์ประกอบ
ที่ 2

•
•
•

•
•
•

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ X

องค์ประกอบ
ที่ X

•
•
•

•
•
•

220101

ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ
องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ
องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

220102

220103

ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ

220201

มิถุนายน 2563

การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

องค์ประกอบ
ที่ 1
•
•
•

nscr.nesdb.go.th

องค์ประกอบ
ที่ 2
•
•
•

องค์ประกอบ
ที่ 3
•
•
•

ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ

220201
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (2) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย
220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
สศช. ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทาให้สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายต่อจานวนกฎหมายเพิ่มขึ้นเพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ส่งผลให้สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อจานวนกฎหมายเพิ่มขึ้น

ฐานข้อมูลกลาง

การบังคับใช้

การประเมินผลสัมฤทธิ์
• ลดความซ้าซ้อนของกฎหมาย
• ลดความเหลื่อมล้าในการบังคับใช้
กฎหมาย
• พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล

• การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การเผยแพร่ข้อมูล
• การเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
• การจัดทาข้อมูลที่สะดวกต่อการสืบค้น

• ระยะเวลาดาเนินคดีที่ชัดเจน
• พัฒนาศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย
• ความเชื่อมั่นของประชาชน

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ

• การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน

มิถุนายน 2563
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สัดส่วนการนาเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลกลาง
ของประเทศมาใช้ในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อจานวน
กฎหมายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 ของกฎหมาย
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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.nesdb.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
28

การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

Worksheet 2

ตัวอย่าง Worksheet 2 จัดทาโดย สศช.

หน่วยงานสนับสนุน

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
มิถุนายน 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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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
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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.nesdb.go.th
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.1

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่ว งโซ่ คุณ ค่า ฉบั บสมบู รณ์ (Final

Value)
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิ จ ความเชื่อ มโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี

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
หากหน่วยงาน A ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้องหลัก กับ การลงทุนจาก
ต่างประเทศ : ส่งเสริมการกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงาน A พิจารณาการดาเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปในองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย
มิถุนายน 2563
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงาน A

แผนแม่บทย่อย: การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ : การประเมินผลสัมฤทธิ์
ปัจจัย ลดความซ้าซ้อนของกฎหมาย
ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)
ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) จะทาให้ทราบค่าเป้าหมายที่หน่วยงานเกี่ยวข้องยังห่างจากการ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
ภายใต้ อ งค์ ป ระกอบของ Value Chain ที่ ห น่ ว ยงานมี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การ
คานวณหาผลกระทบของโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution ของโครงการ) ที่
คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้
ตามที่กาหนด

ประมวล โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ กาลังดาเนินการ
จัดทาโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565

Worksheet 3
มิถุนายน 2563
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การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

มิถุนายน 2563

nscr.nesdb.go.th
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
แผนแม่บทประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตัวชี้วัด

สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
220102
การปฏิ บั ติ ต ามและการบั ง คั บ ใช้ กลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมาย มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ กฎหมายต่อจานวนกฎหมาย
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565
ร้อยละ 50 ของกฎหมาย
ความหมาย : ในช่วง 5 ปี มีสัดส่วนการน้าเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อ
จ้านวนกฎหมาย เพิ่มขึน ร้อยละ 50 ของกฎหมาย

วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :
สัดส่วนการน้าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศ
มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ้านวนกฎหมาย โดยใช้ตัวชีวัด
แทน พบว่ามีส่วนต่างของปี 62 เทียบปี 65 คิดเป็นร้อยละ
49.5-25
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

ตัวอย่าง Worksheet 3
จัดทาโดย สศช.

ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี 2565
วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

eMENSCR

หน่ ว ยงานน าชื่ อ ปั จ จั ย ตามที่ ร ะบุ ว่า หน่ ว ยงานมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งจาก
เอกสารข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3
หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 เป็ น ต้ น มา ที่ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น โครงการที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่า
ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และนาชื่อโครงการมาบรรจุในส่วน
ของ“โครงการที่ ผ่า นมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้อ งค์ป ระกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap)
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด
*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการ
และมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”

มิถุนายน 2563
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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/
การด้ า เนิ น งาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่ า นมา (อะไรควร
ด้ า เนิ น การต่ อ อะไรควรท้ า ใหม่ ) ที่ จ ะสามารถ “ปิ ด ช่ อ งว่ า ง”
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ก้าหนดไว้ได้
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 090201 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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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ของแผนแม่บทย่อยการพัฒนากฎหมาย
เป้าหมายแผนย่อย การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

ฐานข้อมูลกลาง
การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเผยแพร่ข้อมูล

• โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี

• โครงการผลิ ตสื่ อป ระชาสั มพั นธ์
ประเภทสปอตและสารคดี เพื่อเผยแพร่
หน้าที่และอ้านาจของ ศาลรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

การบังคับใช้
ความเชื่อมั่นของประชาชน

การบังคับใช้

การเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

การจัดทาข้อมูลที่สะดวกต่อการสืบค้น

ระยะเวลาดาเนินคดีทชี่ ัดเจน

• โครงการการจั ด ท้ า ค้ า อธิ บ าย
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว

• โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

กลไกสนับสนุนอืน่ ๆ

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ลดความซ้าซ้อนของกฎหมาย

ลดความเหลื่อมล้าในการบังคับใช้
กฎหมาย

พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล

• โครงการก้าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดท้าค้าอธิบายกฎหมายในความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

มิถุนายน 2563

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

การมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเอกชน
• โครงการพัฒนากฎหมายและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีส่วนร่วม

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, C

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน C

nscr.nesdb.go.th

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

พัฒนาศักยภาพของผูบ้ ังคับใช้กฎหมาย

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, …

หน่ว ยงาน พิจ ารณาดู ปั จจัย /
องค์ประกอบที่ต นเองเกี่ยวข้อง
ใน Final VC พร้อมทั้งดู Gap
(ค่า ส่ ว นต่ า งจากค่ า เป้ า หมาย)
ที่ได้จากการวิเคราะห์ของ สศช.
และย้อนดูโครงการที่ผ่านมาใน
ปี 2561-2562 เพื่อดาเนินการ
จั ด ท าโครงการส าคั ญ ต่ อ การ
บรรลุเป้าหมายต่อไป
44

03

การจัดลาดับความสาคัญ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

มิถุนายน 2563

nscr.nesdb.go.th

45

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.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

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.nesdb.go.th

ผลกระทบต่า
Q2

Q3

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ

ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย: การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

220102
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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

48

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

* แผนปฏิบัติราชการส้าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส้าหรับรัฐวิสาหกิจ 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
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โครงการอื่นๆ/งานภารกิจ
ประจาของส่วนราชการ
51

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.nesdb.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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