การวิเคราะห์และประมวลผล
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
Workshop 2 วันที่ 9 ก.ค. 63

Workshop 2 : 9 ก.ค. 63
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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การดาเนินงานที่ผ่านมาและการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
การดาเนินงานที่ผ่านมา
ถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แต่การทางานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันทา
ยังไม่เกิด Paradigm Shift”
3 กรกฎาคม 2563

การวางแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ
ยังอาจไม่ได้มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจึงยังขาด
การบูรณาการ และอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
www.nesdc.go.th
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แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
3 กรกฎาคม 2563
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Online Workshop : วีดิทัศน์ประกอบการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
สศช.ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติ ครม.
วันที่ 5 พ.ค. 63 ในการขับเคลื่อนโครงการ โดย สศช. ได้จัดทา วีดิ ทัศ น์
ประกอบการด าเนิ น การจั ด ท าโครงการส าคั ญ ประจ าปี 2565 รู ป แบบ
Online (Worksheet1 Worksheet2 Worksheet3)

ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
3 กรกฎาคม 2563
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แนวทางการดาเนินการและการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2565
รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการป้องกันฯ (โควิด-19) ระยะที่ 4 และอนุญาตให้สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ สศช. จึงได้กาหนดให้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 จานวน 4 ครั้ง (WORKSHOP 1 - 4)

3 กรกฎาคม 2563
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ปฏิทินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Workshop 3

Workshop 1

ภายใน 31 ก.ค. 63

3 ก.ค. 63

การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้เข้าร่วม

จ.1 และ สศช.

ก.ค.
ส.1
63

ส.2

ภายใน
13-30 ก.ค. 63

Workshop ย่อย เพื่อร่วม
จัดทา X ประจาปี 2565
ระหว่างหน่วยงาน
(จ.1-3 พิจารณาการประชุม
// สศช. : สนับสนุน)

ส.3

Workshop 2
9 ก.ค. 63

การวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
ผู้เข้าร่วม

3 กรกฎาคม 2563

จ.1-จ.3
และ สศช.

ส.4

หน่วยงานจัดส่ง Worksheet 3
: โครงการสาคัญ (X)
ประจาปี 2565
พร้อมนาเข้าข้อมูลในระบบ
eMENSCR

ภายใน 10 ก.ย. 63

ภายใน 10 – 14 ส.ค. 63 (TBA)
ภายใน 28 ส.ค. 63

การพิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญประจาปี
(หรือ ภายใน 1-2 ก.ย. 63)
2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
ประชุม คจย.*
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื
่อรายงานผล
จ.3 ดาเนินการหลัก
จ.1 จ.2 สศช. และ
การดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วม คจย.* สนับสนุน

ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณารายการโครงการ
สาคัญ (X) ที่มีความเร่งด่วน
ในการดาเนินการ ปี 65

นาไปประกอบ Workshop 3

ส.5

ส.ค. ส.1
63

ภายใน 13 ก.ค. 63
สศช. เผยแพร่
140 Final Value Chains ที่
http://nscr.nesdb.go.th/
เพื่อหน่วยงานใช้ประกอบ
การจัดทา X ของปี 65

ส.2

ส.3

ส.4

ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ก.ย.
63
ภายใน 29 ก.ย. 63

Workshop 4
ภายใน 19 ส.ค. 63 (TBA)
การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
สาคัญ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จ.1-จ.3
สศช. และ
ผู้เข้าร่วม คจย.*

สศช. ประมวลจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ
ทั้งหมดและแจ้งผลกลับไปยัง
หน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการประชุมรายงาน
ผลการดาเนินการ

เสนอ ครม. พิจารณา
เห็นชอบโครงการสาคัญ
ประจาปี 2565
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
กระบวนการงบประมาณต่อไป

หมายเหตุ : สานักงบประมาณสามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ในทุก Workshop
*คจย. - คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
*******สศช. อยู่ระหว่างการจัดส่งหนังสืwww.nesdc.go.th
อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม Workshop*******
6

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
วิเคราะห์องค์ประกอบ/ปัจจัยสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จ.1 – จ.3

Z

หน่วยงานที่เป็น จ.1 – จ.3 อาจมีได้หลายบทบาท ตามแต่ละแผนแม่บทฯ ที่ตนรับผิดชอบอยู่

จ.1
•

Y

X
3 กรกฎาคม 2563

ถ่ายทอด ทาความเข้าใจ
แนวทางฯ สู่การปฏิบัติกับ
จ.2 จ.3 และหน่วยงาน

• ถ่ายทอด เสนอแนะ หรือให้
คาแนะนาประกอบการวิเคราะห์
จัดทา X ให้สอดคล้องกับหลักการ
XYZ และไปในทิศทางที่มุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน

จ.1 จ.2 จ.3
Y2

Y1

จ.2 Ensure การดาเนินงาน/
วิเคราะห์จัดทา X ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายระดับประเด็น

จ.3 Ensure การดาเนินงาน/
วิเคราะห์จัดทา X ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

จ.1 จ.2 จ.3 ในฐานะ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
ที่ขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
จัดทา X ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

โครงการ/การดาเนินงาน/ภารกิจประจาที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
www.nesdc.go.th
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โครงการที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้สาเร็จควรมีลักษณะอย่างไร

DATA-DRIVEN

X*

จ.1 / จ.2 จ.3 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

หลักการ XYZ

องค์ความรู้เฉพาะด้าน

ประสบการณ์ best practices
และ lesson learned

สารวจการดาเนินงานที่ผ่านมาความก้าวหน้า
ณ ปัจจุบัน ศึกษาอุปสรรค ความท้าทาย
ข้อสังเกต ฯลฯ

การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
ที่มุ่งไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมาย
Re-think / Re-design / Revise

ข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย

หมายเหตุ * นับจากนี้ทุกการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ การดาเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานจะต้องเป็น Data Driven
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th

37เป้าหมาย
140 เป้าหมาย
9

การมองเป้าร่วมกัน : Worksheet 1 จากหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างการสรุปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แสดงเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก (พิจารณาจากบทบาท/ภารกิจตาม
การแบ่ ง กระทรวงของหน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการนั้ น ๆ) โดย
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว จะต้ อ งจั ด ท าโครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แสดงหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น (พิ จ ารณาจากบทบาท/
ภารกิจตามการแบ่งกระทรวงของหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น ๆ)
โดยหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว อาจจั ด ท าโครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ สศช. ได้เตรียมตัวอย่าง Worksheet 1 ในประเด็นที่ท่านเกี่ยวข้องไว้ที่โต๊ะของท่านแล้ว
3 กรกฎาคม 2563
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ผลการรวบรวม Worksheet 1 ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนแม่บท ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
แผนแม่บทย่อย

0101

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง หลัก

010101
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวง
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวง
สำนักนำยกรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนำคม
ส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงสำธำรณสุข

เป้าย่อย 010101

การรักษาความสงบภายในประเทศ
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ เพิม่ ขึ้น

ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

จานวนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มงำนควำมมัน่ คง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

จานวนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

2 หน่วยงาน

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กรมกำรพัฒนำชุมชน
กรมกำรปกครอง
กรมกำรศำสนำ
กรมทำงหลวงชนบท
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายย่อย
3 กรกฎาคม 2563

ผล Worksheet 1 หน้า 1
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9 หน่วยงาน

11 หน่วยงาน
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แนวทางที่ 2 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ)
ที่มีค วามสอดคล้ องและสั มพัน ธ์ กันอย่างเป็น ระบบ ตั้ง แต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดาเนิน งาน
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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แนวทางที่ 2 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
Worksheet 2
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Final Value Chain

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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แนวทางที่ 2 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ทาอะไร/อย่างไร
(What/How)

ทาเท่าไหร่
(How much/many)

ทาเพื่ออะไร
(Goals)
เป้าหมาย Z

Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

เป้าหมาย (ด้าน) Z

แผนแม่บท ประเด็น....

Y2

แผนแม่บทฯ แผนย่อย.....

Y1
ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

กลุ่มตัวชี้วัด Z

ตัวชี้วัด Z

เป้าหมาย Y2

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด Y2

มีส่วนทาให้บรรลุ

แนวทางการพัฒนา Y1

เป้าหมาย Y1

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ค่าเป้าหมาย

ปัจจัย

ตัวชี้วัด Y1

องค์ประกอบที่ ...
ปัจจัย
ปัจจัย

X
โครงการ/ภารกิจประจา
3 กรกฎาคม 2563

เป้าหมายผลลัwww.nesdc.go.th
พธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน

14

การจัดทา X

Workshop ย่อย ช่วงวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2563

เจ้าภาพ จ.1 – จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงการสาคัญ /การดาเนินงาน/ภารกิจประจา
ที่จาเป็น* ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยนั้น
*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การดาเนินงาน หรือภารกิจประจาของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
จะระบุรายละเอียดลักษณะของ X ให้ชัดเจน
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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ตัวอย่างการจัดทาโครงการสาคัญ จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
Z
เป้าหมาย Y1 เป้าหมาย Y2

Y

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5
ณ ปี 2560 มีการเติบโตร้อยละ 2.72

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

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

แผน
ระดับ
ที่ 3

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

OUTPUT

X

3 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านปาล์มน้ามันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและ
นาไปสู่การพัฒนาโรงงานต้นแบบ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
ส่งเสริมการนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
ยางพารามาใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรมการแปรรูปยางพารา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในการผลิตและบริหารจัดการด้าน
การเกษตรอย่างเป็นระบบ

www.nesdc.go.th

แผนงาน /
โครงการ

แผนงาน /
โครงการ

Missing Link ?
16

รายละเอียดโครงการ (X)
นาเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5)

สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ
M1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง

หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ

eMENSCR

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ห่วงโซ่คุณค่า (องค์ประกอบและปัจจัย)

M2 – M3 เนื้อหาสาระสาคัญของโครงการ (X)
รายละเอียดโครงการ
• ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
• หลักการและเหตุผล
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย (Output/Outcome/ผลที่คาดว่าจะเกิด/
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

M4 – M5 กิจกรรมและงบประมาณ

(M1 – M5)
3 กรกฎาคม 2563

•
•

รายละเอียดกิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ
www.nesdc.go.th
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แนวทางที่ 3 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ (X)

รายการโครงการสาคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสาคัญทั้งหมดที่ได้รบั การจัดอันดับ
ความสาคัญของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 จ.3 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
..
n

นาโครงการมาจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน
และนามาจัดลงใน Quadrant

ข้อมูลโครงการสาคัญที่มี
ค ว า ม เ ร่ ง ด่ ว น พ ร้ อ ม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี
งบ ปร ะ มา ณ 2 56 5 ที่
เหมาะสม

XXXXXX1
XXXXXX2
XXXXXX3
XXXXXX4
…………
………….

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

*สศช. ดาเนินการแล้วเบื้องต้น

สศช.
3 กรกฎาคม 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

สานักงบประมาณ
www.nesdc.go.th
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แนวทางที่ 3 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
แนวทางการจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
ระยะห่างระหว่างสถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมาย
ที่ถูกกาหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ*
ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

พิจารณาจากความสามารถของ
โครงการในการสนับสนุน การบรรลุ
เป้ า หมาย(contribution) ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง ปั จ จั ย ส า คั ญ ภ า ย ใ ต้
องค์ประกอบ และอื่น ๆ

มีส่วนต่าง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ)
มีส่วนต่าง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง)
มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า
ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ดาเนินการโดย : สศช. คจย. จ.1 และ สงป. ร่วมกันพิจารณา
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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การดาเนินการต่อไปเมื่อได้โครงการสาคัญที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญแล้ว
สศช. รวมรวมรายชื่อโครงการสาคัญที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญข้างต้น เพื่อติดตามการได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ eMENSCR
โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานนาเข้า/
โครงการสาคัญที่ได้รับการจัดลาดับความสาคัญแล้ว
นาเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5)

หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ

eMENSCR
ผ่าน M7

ติดตามการได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

โครงการ

งบประมาณ
(ที่ขอรับการ
จัดสรร)

1.....

การจัดสรรงบประมาณ 2565
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

จานวน
(บาท)

2XXXXXXX



18XXXXXX

2.....

3XXXXXXX

X

-

n.....

4XXXXXXX



35XXXXXX

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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แนวทางที่ 4 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป
* แผนปฏิบัติราชการสาหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สาหรับรัฐวิสาหกิจ 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
3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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ผลที่ได้จากแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63
01

การร่วมกันคิด
ร่วมกันวิเคราะห์
แบบบูรณาการร่วมกัน

02

•ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุ
ให้การดาเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนด
• ข้อเสนอโครงการสาคัญ (X)

3 กรกฎาคม 2563

03

04

โครงการสาคัญ
ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี

www.nesdc.go.th
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Workshop Session
การพิจารณา Value Chains

3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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การพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
“องค์ประกอบ” เป็นที่รวบรวมของ “ปัจจัย”
ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติให้เป้าหมายที่กาหนดไว้บรรลุผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ท่านสามารถพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยจากการตอบคาถาม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ประเด็น สาเหตุ ปัญหา หรือ ความท้าทาย (องค์ประกอบ) อะไรบ้างที่ส่งผลให้เป้าหมายบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็น สาเหตุ ปัญหา ความท้าทาย หรือ อุปสรรค (องค์ประกอบ) อะไรบ้างที่ส่งผลให้เป้าหมายไม่บรรลุผล
องค์ประกอบ หรือปัจจัยที่ท่านกาหนดจะทาให้เป้าหมายขับเคลื่อนได้จริงหรือไม่ อย่างไร
ปัจจัยที่ท่านกาหนดภายใต้องค์ประกอบดังกล่าวจะส่งผลให้องค์ประกอบนั้นส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือไม่
* 1 องค์ประกอบมีได้หลายปัจจัย

3 กรกฎาคม 2563

www.nesdc.go.th
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

แผนแม่บทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแม่บทย่อย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายย่อย

3 กรกฎาคม 2563

230501

จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึน้
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย XXXXXX

Value Chain

เติมในฐานะ จ.1

V01 องค์ประกอบ

V02 องค์ประกอบ

V03 องค์ประกอบ

V.. องค์ประกอบ

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

F0101 ปัจจัย
F0102 ปัจจัย
F0103 ปัจจัย
F0104 ปัจจัย

F0201 ปัจจัย
F0202 ปัจจัย
F0203 ปัจจัย
F0204 ปัจจัย

F0301 ปัจจัย
F0302 ปัจจัย
F0303 ปัจจัย
F0304 ปัจจัย

F0401 ปัจจัย
F0402 ปัจจัย
F0403 ปัจจัย
F0404 ปัจจัย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
......................................
......................................
......................................
......................................

เติมในฐานะหน่วยงานของท่าน

AAA

BBB

CCC

DDD

EEE

FFF

GGG

…

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)

โครงการและหน่วยงานเจ้าภาพ
ที่รับผิดชอบ
3 กรกฎาคม 2563
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การพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนขององค์ประกอบและปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

Checklist: ข้อควรคานึงในการพิจารณาความสมบูรณ์ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นห่วงโซ่ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (ไม่ใช่ของหน่วยงาน/เจ้าภาพ) จึงต้องมีการได้
ข้อสรุปร่วมกับระหว่าง จ.1 จ.2 จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายต้องมีความครบถ้วน ไม่มีหน่วยงานใดตกหล่น
องค์ประกอบและปัจจัยที่นามาใส่ในห่วงโซ่ต้องครอบคลุม ครอบคลุมภารกิจหรือการดาเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
กับเป้านั้น ๆ
องค์ประกอบและปัจจัยที่ท่านกาหนดครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น

แต่ละองค์ประกอบและปัจจัยที่ท่านกาหนดมีความสัมพันธ์กัน มีความชัดเจน และไม่ซ้าซ้อนระหว่างกันและกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ประกอบและปัจจัยที่ท่านกาหนดแปลงเป็นโครงการ/การดาเนินงาน (X)
เพื่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
3 กรกฎาคม 2563
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