เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

20 พฤษภาคม 2563
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โครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

eMENSCR
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

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

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการสาคัญ

การจัดลาดับความสาคัญโครงการ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จัดทาโครงการสาคัญตาม
การวิเคราะห์ Gap Analysis
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน
การมองเป้าหมายร่วมกันใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20 พฤษภาคม 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว

Z

(ประเด็น (05) การท่องเที่ยว สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
แผนแม่บทฯ (5) การท่องเที่ยว

Y2

สถานการณ์

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
ประกอบไปด้วย 6 แผนย่อย
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
4. การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
6. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

20 พฤษภาคม 2563

ที่มา : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
nscr.nesdb.go.th

5

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยว
หน่วยงานเจ้าภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (2) การท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย :
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

แผนย่อย
: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

แผนย่อย
: การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

แผนย่อย
แผนย่อย
: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
: การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
ความงามและแพทย์แผนไทย

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
รายได้จากการท่องเชิงสร้างสรรค์
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
สุขภาพ ความงามและแพทย์
เพิ่มขึ้น
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
แผนไทยเพิ่มขึ้น
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
เชิงสุขภาพของไทย
การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จัดประชุมนานาชาติของไทย
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น
สถานประกอบการด้านการ
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
เพิ่มขึ้น
บริการทางการแพทย์ได้
รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
มิถุนายน 2563

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):

รายได้การท่องเที่ยวสาราญ
ทางน้าเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของท่าเรือ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
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แผนย่อย
: การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค
เป้าหมายแผนย่อย (Y1):

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน

แผนย่อย
: การพัฒนาระบบนิเวศ
การท่องเที่ยว

เป้าหมายแผนย่อย (Y1):
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น
การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
6

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดาเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยว

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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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

050002 รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น
050003 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเชิงสร้างสรรค์
050101
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
050201
เพิ่มขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
050102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050202

การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดประชุมนานาชาติของไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
050301 สุขภาพ ความงามและแพทย์แผน
ไทยเพิ่มขึ้น
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิง
050302
สุขภาพของไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
050303 เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
050103 วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
มิถุนายน 2563

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
เป้าหมายระดับประเด็น
(Y2)

050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

050002 รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น
050003 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) (ต่อ)
การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
050401

รายได้การท่องเที่ยวสาราญ
ทางน้าเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว
050402 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
050501

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
050601

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
050602 การท่องเที่ยวมีคุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น
050603

มิถุนายน 2563
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นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
9

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.1 : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลาย
ทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการ
นักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
050101
(1) รายได้จากการท่องเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

050102
(2) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

050103
(3) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
กระทรวงพาณิชย์
มิถุนายน 2563

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 10

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 12

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 15

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 20

จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(ปี 61 - 65)
5 เมือง

(ปี 66 - 70)
15 เมือง

(ปี 71 - 75)
25 เมือง

(ปี 76 - 80)
35 เมือง

อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
ร้อยละ 5
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ร้อยละ 7

(ปี 71 - 75)
ร้อยละ 10

(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 12
10

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.2 : การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการการจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิ จ
หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
050201

(1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

050202
(2) การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุม
นานาชาติของไทย

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

มิถุนายน 2563

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
ขยายตัวร้อยละ 5

(ปี 66 - 70)
ขยายตัวร้อยละ 5

(ปี 71 - 75)
ขยายตัวร้อยละ 5

(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 5

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA)

(ปี 61 - 65)
1 ใน 23
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
1 ใน 20

(ปี 71 - 75)
1 ใน 18

(ปี 76 - 80)
1 ใน 15
11

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.3 : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
พัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานการท่อ งเที่ย วเชิง สุ ข ภาพ ความงาม และแพทย์ แผนไทย ทั้ งสิ น ค้ า บริ ก าร บุค ลากร ผู้ ประกอบการ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่าง
ความเป็ นไทยที่ โดดเด่น ในระดั บสากลร่ วมกับการใช้อ งค์ค วามรู้แ ละภู มิปัญ ญาไทยที่พัฒ นาต่ อยอดกั บความคิ ด สร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
050301
(1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 5
ร้อยละ 8
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

050302
(2) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อันดับที่ 12
อันดับที่ 10
อันดับที่ 8
อันดับที่ 7

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

050303
(3) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข
มิถุนายน 2563

อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว(เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7
ร้อยละ 10
ร้อยละ 12
nscr.nesdb.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.4 : การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืน
ของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวทางน้าจะครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวใน
ลุ่มน้าสาคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคานึงถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
050401

(1) รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

(ปี 61 - 65)
ขยายตัวร้อยละ 5

050402
(2) การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
กระทรวงคมนาคม

มิถุนายน 2563

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 66 - 70)
ขยายตัวร้อยละ 7

(ปี 71 - 75)
ขยายตัวร้อยละ 10

(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 10

จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
(ปี 61 - 65)
2 ท่าเรือ
nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
4 ท่าเรือ

(ปี 71 - 75)
6 ท่าเรือ

(ปี 76 - 80)
8 ท่าเรือ
13

การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.5 : การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แผนการ
ลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศอนุ ภูมิภาค และอาเซียนเข้าด้วยกันบนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เ ป็นจุด หมายปลายทาง
การท่องเที่ยวร่วมกัน
050501

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

มิถุนายน 2563

(1) รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
(ปี 61 - 65)
ขยายตัวร้อยละ 5

nscr.nesdb.go.th

(ปี 66 - 70)
ขยายตัวร้อยละ 7

(ปี 71 - 75)
ขยายตัวร้อยละ 10

(ปี 76 - 80)
ขยายตัวร้อยละ 10
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.6 : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
และการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
050601
(1) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินมากขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

050602
(2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
กระทรวงคมนาคม

050603
(3) การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มิถุนายน 2563

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
1 ใน 70
1 ใน 65
1 ใน 60
1 ใน 55
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้า
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
1 ใน 50
1 ใน 45
1 ใน 40
1 ใน 35
อันดับขีดความสามารถด้าน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
1 ใน 110
1 ใน 100
1 ใน 90
1 ใน 80
nscr.nesdb.go.th
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย 5.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

050101

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง

เนื่องจากยังไม่มีการเก็ บข้อมู ลรายได้จากการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมโดยตรง แต่สามารถพิจารณาจากรายได้การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ อพท. (proxy) ใน 7 จังหวัด พบว่าตั้งแต่
เดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 22
ชุมชน ขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 20.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2561และยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่จะบรรลุเป้าหมาย

รายได้จากการท่องเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
และ
วัฒนธรรม

050102
เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050103
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
มิถุนายน 2563

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
หากนั บ จากการผลั ก ดั น ผ่ า นแผนแม่ บ ทฯ ประเทศไทยมี เ มื อ ง
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเพียง 2 แห่ง (สุโขทัยและกรุงเทพฯ) ซึ่งห่างจาก
เป้าหมายที่กาหนดไว้จานวน 5 เมือง ภายในปี 2565 ค่อนข้างมาก
จึงยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาเมืองรอง และผลักดันให้ได้
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
ปั จ จุ บั น ยั ง ไ ม่ มี ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในหมวดสิ น ค้ า
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
วั ฒ น ธรร มโด ยตร ง ซึ่ งสา มาร ถ
สะท้อนได้จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2561 จานวนสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนขยายตัวร้อยละ 20 จากปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศ
ทางการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงพาณิชย์
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย 5.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
รายได้ จากการท่ องเที่ย วเชิง ธุรกิ จมี การขยายตัว จาก
176,068 ล้านบาท ใน 2560 เป็น 212,924 ล้านบาท
ในปี 2561 หรือขยายตัวร้อยละ 20.9 และในปี 2562
ลดลงเป็ น 202,362 ล้ า นบาท หรื อ หดตั ว ร้ อ ยละ 5
ส่วนหนึ่งมาจากการสิ้นสุดของมาตรการส่งเสริมการจัด
ประชุมสัมมนาในจังหวัดรองในปี 2561เมื่อพิจารณา
การขยายตัวโดยรวมในช่วงปี 2560 – 2562 ที่ร้อยละ
15.9 พบว่ า การจะบรรลุ เ ป้ า หมายในปี 2565 ยั ง มี
แนวโน้มที่เป็นไปได้สูง และยังคงมีความท้ามายที่ต้อง
รักษาอัตราการขยายตัวไว้ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน

050201

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การ
ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
บรรลุค่าเป้าหมาย
จากการจัดอันดับของสมาคมศูนย์ประชุมนานาชาติ (ICCA)
พบว่าในปี 2560 ไทยอยู่อันดับที่ 25 ของโลก และอันดับ 6
ของเอเชีย ในการเป็นจุดหมายในการจัด ประชุมนานาชาติ
และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับที่ 5 ในปี
2561 ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการถูกคัดเลือก
เป็นสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติ เมื่อพิจารณาจากค่า
เป้ า หมายในปี 2565 พบว่ า ณ ปี 2561 ประเทศไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นจุดหมายในการจัดประชุม
นานาชาติได้แล้ว

050202
การเป็นจุดหมายปลายทาง
ในการจัดประชุมนานาชาติ
ของไทย

มิถุนายน 2563

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย 5.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

050301

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การ
ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
ความงาม
และแพทย์
แผนไทย

050302

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจาปี 2561ไทย
มีอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก
ซึ่ งนั กท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ เดิ นทางมาเพื่ อรั กษาโรคเฉพาะทาง และ
ศัลยกรรมความงาม เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของไทยมีความ
ทันสมัยและค่าใช้จ่ายต่ากว่าประเทศอื่น เมื่อพิจารณาอันดับรายได้ของ
ประเทศไทยในปี 2557 – 2561 ยังอยู่ในระดับคงที่มาโดยตลอด จึงมี
แนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก

อันดับด้านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของไทย

050303
สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
มิถุนายน 2563

จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจาปี 2561
พบว่ าประเทศไทยมี รายได้ จากการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ (Wellness
Tourism) ในปี 2560 จานวน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเฉลี่ยจากปี
2554 ร้ อยละ 13 ต่อปี หากไทยสามารถรักษาอัตราการเติบโตอย่ าง
ต่อเนื่อง จะมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
บรรลุค่าเป้าหมาย

เทีย บเคี ยงจากข้ อมูล ของกรมส่ง เสริ มบริ การ
สุ ข ภ า พ ที่ ไ ด้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า น ว น ส ถ า น
ประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และความ
งาม ที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน ในปี 2562 มี
จ านวนสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน
จานวน 3,312 แห่ง ขยายตัวร้อยละ 37 ต่อปี
ทั้งนี้ หากมีการเชื่อมโยงสถานประกอบการเหล่านี้กับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพาณิชย์
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย 5.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
ยั ง ไม่ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล รายได้ จ ากการ
ท่ อ งเที่ ย วส าราญทางน้ าโดยตร ง
แต่สามารถพิจารณาจากข้อมูลจานวน
วั น ของการท่ อ งเที่ ย วส าราญทางน้ า
(proxy) ที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี
และมี จ านวนเรื อ ส าราญที่ เ ข้ า จอดใน
ท่า เรื อ ของไทยเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4
ต่อปี ซึ่ง เป็ นสัญ ญาณทางบวกต่อ การ
ท่องเที่ยวทางน้าของไทย

050401

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การ
ท่องเที่ยว
สาราญทางน้า

รายได้การท่องเที่ยวสาราญ
ทางน้าเพิ่มขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤต
ปัจจุบัน ไทยมีท่าเรือใช้สาหรับการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ห ม ด 3 4 แ ห่ ง
อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 5 แห่ ง แบ่ ง เป็ น
ท่าเรือบริเวณชายฝั่งอันดามัน 2

050402
การขยายตัวของท่าเรือ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

มิถุนายน 2563

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การะทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แห่ง และชายฝั่งทะเลตะวันออก 3 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มีการสร้างท่าเรือแห่งใหม่ แต่เป็น
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ในแหล่งใหม่ ๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อจึง
เป็นไปได้ยากที่จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย 5.5 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

050501
เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การ
ท่องเที่ยว
เชื่อมโยง
ภูมิภาค

มิถุนายน 2563

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน

การเดิ น ทางผ่ า นแดนของ
นักท่ องเที่ยวเข้ าไทยผ่า นจุ ด
ผ่ า นแดนทั้ ง ทางบก ทางน้ า
ทางอากาศ ในช่วงปี 2561 –
2562 พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
อาเซียน และนอกอาเซียน
เดิ น ทางมายั ง ประเทศไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และ 6.6
ตามลาดับ และหากพิจารณาจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังประเทศไทยทางด่านชายแดนทางบก และทางน้า
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่ามีอัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
และ ร้ อยละ 60 ตามล าดั บ สะท้ อนให้ เห็ น ถึ งความนิ ยมในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวภายในภู มิ ภาคอาเซี ยน
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และการอานวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน
จากปัจจัยดังกล่าวจึงมีความเป็นได้สูงที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กาหนด
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

050601
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การท่องเที่ยว

050602
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น

050303

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายขัน้ วิกฤต

จากอั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการ
ท่องเที่ยว (TTCI) ในปี 2562 ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จากปี
2560 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในอันดับที่
70 ค่อนข้างมาก แม้จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
ปรับตัวค่อนข้างช้าเนื่องจากตัวชี้วัดภายในส่วนใหญ่นั้นเป็นจุดอ่อนและไม่ได้มีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดด

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
จากอั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ในปี
2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมทางบกและทางทะเลของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ซึ่งเป็นการคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี
2560 และในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 17 ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ
จากปี 2560 ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนไทยยังคงอยู่ต่ากว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง
ในการจั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ด้ า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติโดย WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 130
ลดลง 8 อันดับ จากปี 2560 และเป็นอันดับที่ 7 ของอาเซียน
ซึ่งห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ
อีกทั้ง ยังมีปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดที่ควบคุมยาก
เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5

การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
มิถุนายน 2563

nscr.nesdb.go.th

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

21

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.nesdb.go.th

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Worksheet 1

เอกสารประกอบการดาเนินการ Worksheet 1
หน่ ว ยงานกรอกข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หน่วยงานในส่วนที่ 1
*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลกากับทุกส่วนด้วยแล้ว

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

มิถุนายน 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการท่องเที่ยว

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
แผนแม่บทประเด็น (5) การท่องเที่ยว

ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

แผนแม่บทย่อย 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(3) การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย
ปี 2561 2565

เป้าหมายระดับแผนย่อย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 2570

ปี 2571 2575

สศช. เป็ น หน่ ว ยงานเชิ ง นโยบายที่ ท าหน้ า ที่ ว างแผนและจั ด ท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่ ครอบคลุม ทั้งภาคการผลิ ต
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการบริการ

ปี 2576 2580

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น
3. ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น
มิถุนายน 2563

nscr.nesdb.go.th
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตัวอย่าง Worksheet 1
จัดทาโดย สศช.

ส่วนที่ 1 :
ข้อมูลหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 :
ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

มิถุนายน 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
050101

รายได้จากการท่องเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050101

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050102

050103

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

050103

050201

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

050201

050202

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

050202

050301

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์
แผนไทยเพิ่มขึ้น

050301

050302

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

050302

050303

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

050303

มิถุนายน 2563

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
050401

รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น

050401

050402

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

050402

050501

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

050501

050601

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินมากขึน้

050601

050602
050603

มิถุนายน 2563

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

050602
050603
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่างการจัดทา Value Chain
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
เป้าหมาย

050603

แผนแม่บทย่อย : 5.3 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
(3) การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

สศช. ดาเนินการวางแผนและจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่ครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและบริการ
เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันสามารถส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

การสร้างจิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
• สร้างความตระหนักต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

การตลาด

แหล่งท่องเที่ยว

• การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
• การเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจเฉพาะ (กลุ่มอนุรักษ์)

• การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว

กฎหมาย และกฎระเบียบ
• มีกฎหมายที่กาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
• กฎหมายที่ควบคุมและกาจัดมลพิษ
• การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
20 พฤษภาคม 2563
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อันดับขีดความสามารถ
ด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดย TTCI
อยู่ในอันดับ
1 ใน 110 อันดับ
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Worksheet 2
การจัดทาโครงการสาคัญ: 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
1 วิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานใน Value Chain ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่
สิ่งที่หน่วยงานต้องทา
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง และกรอกข้อมูลดังกล่าวใน Worksheet 2

2

หน่วยงานส่ง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน มิ.ย. 63

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

Worksheet 2

ตัวอย่าง Worksheet 2 จัดทาโดย สศช.

(5) การท่องเที่ยว
050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
หน่วยงานสนับสนุน

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )
20 พฤษภาคม 2563

สศช. จะนาข้อมูล Value Chain
(Worksheet 2) มาประมวลผล และ
จัดทาเป็นห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
(Final Value Chain) เพื่อเป็น
เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์ Worksheet 3
nscr.nesdb.go.th
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ให้ ห น่ ว ยงานส่ ง Worksheet2 กลั บ มาที่ สศช. โดยการอั พ
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนมิถุนายน 2563
เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า

การจัดส่ง Worksheet 2

สศช. นาข้อมูลมาประมวลผลและจัดทาเอกสารข้อมูล Final
Value Chain ประกอบการจัดทา Worksheet 3 ต่อไป

eMENSCR

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR
- ให้ ก องแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 2 จากกองอื่น ๆ
ภายใต้สังกัดของกรม
- กองแผน/หน่ ว ยงานแผนของหน่ ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย) น าเข้ า ไฟล์ เ อกสารในนามกรม โดยใช้
username/password ของกอง
- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์
20 พฤษภาคม 2563
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ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.1
ชื่อชุดข้อมูล

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

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง

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

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) ระบุ
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain
หน่วยงานวิเคราะห์/พิจารณาองค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อ
หน่วยงานจากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทา
Worksheet 3

หน่ ว ยงาน B ได้ รั บ การระบุ ใ ห้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหลั ก กั บ องค์ ป ระกอบ
แหล่งท่องเที่ยว : ปัจจัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
ให้หน่วยงาน B ดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญของปี 2565 ที่คาดว่า
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทย่อย: การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

เป้าหมาย การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขนึ้

หน่วยงาน B

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ : แหล่งท่องเที่ยว
ปัจจัย : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว
• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ของเป้าหมายแผนย่อย
ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)
•จะทาให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการบรรลุเป้าหมายว่ามีความใกล้-ไกลจากค่าเป้าหมายเท่าไร
ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบของ
Value Chain ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพื่อปิดส่วนต่างดังกล่าว
•เป็นข้อมูลประกอบการคานวณหาผลกระทบของโครงการ (Contribution) ที่จะมีส่วนสนับสนุนต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด

ประมวล โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ กาลังดาเนินการ

ส่วนที่ 1.2 : ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

20 พฤษภาคม 2563

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel & Tourism Competitiveness index (TTCI)
ปี 2565

ติดอันดับ 1 ใน 110 อันดับ

ในการจั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดย WEF ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 130 ลดลง 8 อันดับ จากปี 2560 และเป็นอันดับที่ 7
ปี 2560 - 2562 ของอาเซียน ซึ่งห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
อีกทั้ง ยั งมีปัจจั ยที่ส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้ วัดที่ควบคุมยาก เช่น ค่าความ
เข้ มข้ นของ PM 2.5 ซึ่ง เป็น ความท้ าทายในการบรรลุ ค่ าเป้า หมาย
ที่กาหนดไว้
ปี .....

จัดทาโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565

Worksheet 3

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3

ผลการดาเนินงาน Update (ถ้ามี)

ส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
มีส่วนต่างสถานการณ์ปัจจุบันกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 20 อันดับ
สถานการณ์ (Gap)

nscr.nesdb.go.th
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การคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP)

การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

ตัวอย่างการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
สถานการณ์ (GAP) ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.

แผนแม่บทประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (3) การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel & Tourism Competitiveness
index (TTCI)

ติดอันดับ 1 ใน 110 อันดับ

ความหมาย : ภายในปี 2565 ประเทศไทยต้องติดอันดับขีด
ความสามารถด้ า นความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1 ใน 110 อันดับ
วิธีการคานวณการวิเคราะห์ช่องว่าง :
มีส่วนต่างสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 130 ในปี 2562
โดยค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี 2565 คืออันดับที่ 110
(อันดับที่ 130 – 110 = ยังห่างอยู่อีก 20 อันดับ)

20 พฤษภาคม 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”
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ตัวอย่าง Worksheet 3
จัดทาโดย สศช.

ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี 2565

หน่วยงานนาชื่อปัจจัยตามทีร่ ะบุว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องจากเอกสาร
ข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3
หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 เป็ น ต้ น มา ที่ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น โครงการที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่า
ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และนาชื่อโครงการมาบรรจุในส่วน
ของ“โครงการที่ ผ่า นมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้อ งค์ป ระกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap)
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่กาหนด
*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ข้อเสนอโครงการสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจาเป็น”

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

Worksheet 3

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

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3
หน่วยงานจะได้...
1.ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และควร
พัฒนาที่จุดใดอีกเท่าไร
2.บัญชีรายการโครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 ของ
หน่ วยงาน ที่ผ่ านการวิ เคราะห์ ทุ ก องค์ป ระกอบ/ปั จจั ย /ปัจ จั ย /การ
ดาเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่านมา (อะไรควรดาเนินการ
ต่อ อะไรควรทาใหม่ ) ที่จะสามารถ “ปิดช่องว่าง” เพื่อให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่กาหนดไว้ได้
สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดทาเอกสารรายการ
โครงการสาคัญสาหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย สาหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)

การจัดส่ง Worksheet 3

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

eMENSCR

เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า

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

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

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระดับกอง)
นาเข้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ
eMENSCR

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

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”

นาเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7)

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 2

ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 140 เป้าหมาย

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

ผลผลิตจากแนวทาง
ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3

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

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาโครงการสาคัญ : OUTPUT
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย: การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

เป้าหมาย การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

การสร้างจิตสานึกด้กฎหมาย
านสิง่ แวดล้
อม
และกฎระเบี
ยบ แหล่งท่องเที่ยว
• สร้ างความตระหนั ก ต่อ ความรั บผิ ดชอบต่ อ
สังคม สิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว

การตลาด
การสร้
างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

• การเจาะกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ
(กลุ่มอนุรักษ์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน X, …

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน L, …

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A, D

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B, …

กฎหมาย และกฎระเบียบ
• มี ก ฎ ห ม า ย ที่ ก า ห น ด
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

20 พฤษภาคม 2563

• กฎหมายที่ควบคุมและ
กาจัดมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A, B

• การบังคับใช้กฎหมายที่
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน C

nscr.nesdb.go.th

หน่วยงานจะเห็นโครงการในปีที่ผ่านมา
พร้อมเห็นถึงองค์ประกอบ/ปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ที่ยังไม่ได้มีการ
ดาเนินการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาจัดทาโครงการของหน่วยงาน
ต่อไป
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การจัดลาดับความสาคัญโครงการ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ
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การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
รายการโครงการสาคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสาคัญทั้งหมดที่ได้รบั การจัด
อันดับความสาคัญของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2
จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
..
n

นาโครงการมาจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน
และนามาจัดลงใน Quadrant

XXXXXX1
XXXXXX2
XXXXXX3
XXXXXX4
…………
………….
*สศช. ดาเนินการแล้วเบื้องต้น

สศช.
20 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

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

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

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

การจัดลาดับความสาคัญ : หลักการ
ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบสูง

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

20 พฤษภาคม 2563

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

สถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย

ระยะห่างต่า

มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า

ค่าเป้าหมายปี 2565
ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ระยะห่างสูง

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

Q1

Q4

nscr.nesdb.go.th

ผลกระทบต่า
Q2

Q3

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ

ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย: การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมาย : การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

050603
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การจัดลาดับความสาคัญ : OUTPUT
ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง
รายการโครงการสาคัญ
1.XXXXXX1
2.XXXXXX2
3.XXXXXX3
4.XXXXXX4
… …………
n ………….
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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

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

49

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...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายใ
ใช้ชื่ออื่น

ส่วนราชการ

โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

แผน
ปฏิบัติราชการ
นาทุกโครงการสาคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อให้ความเห็นชอบ

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
รายปี

ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

50

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงฯ

แผนปฏิบัติการด้าน….*

แผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
eMENSCR

โครงการสาคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

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...
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ : OUTPUT
ส่วนราชการ

ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง
โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

20 พฤษภาคม 2563

แผน
ปฏิบัติราชการ
นาทุกโครงการสาคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

nscr.nesdb.go.th

หน่วยงานจะได้
แผนปฏิบัติราชการรายปี
ประจากรม/กระทรวง ที่มีการบรรจุ
โครงการสาคัญ และ ภารกิจ การ
ดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายปี
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สรุปการดาเนินงานของหน่วยงาน
สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการและ
กรอบระยะเวลาในการนาส่ง
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สรุปการดาเนินงานของหน่วยงาน
เอกสาร
Worksheet 1
Worksheet 2
Worksheet 3

กาหนดส่ง

ช่องทางการส่ง

ภายใน 8 มิ.ย. 2563

eMENSCR

ภายใน มิ.ย. 2563
ภายใน ก.ค. 2563

eMENSCR

eMENSCR

หมายเหตุ : ทุกโครงการที่บรรจุใน Worksheet 3 หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลของทุก ๆ โครงการ ในระบบ eMENSCR
โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต่ M1-M5 และผ่านการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 2563 ด้วย

เอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ
20 พฤษภาคม 2563

วีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ (Worksheet )

รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562
nscr.nesdb.go.th

eMENSCR
55

ACKUP
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ
ends

Z

แผน
ระดับที่ 1

ways

Y

แผน
ระดับที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติการด้าน...

means

X

หลักการ
ความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล
(Causal
Relationship)

20 พฤษภาคม 2563

แผน
ระดับที่ 3

• กฎหมายกาหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ทางานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
• มีความจาเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการสาคัญ
(X)

ติดตาม/ประเมินผล

nscr.nesdb.go.th

ดาเนินการตามแผนฯ
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การดาเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”
ของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประสบผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

จ.1

Y

Y2

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

Y1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ.2

มีภ ารกิ จหลัก ในการประสานและบูร ณาการการด าเนิน งานระหว่ า งหน่ วยงาน
เจ้า ภาพต่า ง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพื่อให้เ กิด การขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

จ.3

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้ เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย
มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่ก ารบรรลุเ ป้า หมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ไ ด้ป ระสบ
ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

*หน่วยงานเจ้าภาพระดับต่าง ๆ ดาเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย
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