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แนวทางที่  
2 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

• จ.3 
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 
                  แผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 2 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 3 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 4 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ … 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 
เป้าหมายแผนย่อย  

ปี 2570 
ปลายทาง ต้นทาง กลางทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแตล่ะช่วงการด าเนินการ 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการ
ต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
การด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การด าเนินการตามแนวทางที่ 2 การจัดท าโครงการส าคัญ (X) จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าฯ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นปัจจุบัน 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลุได้ 

องค์ประกอบ กับ ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมี

บทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลไุด ้

พะแพรว 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ดาวน์โหลด Value Chain 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายใต้ แผนแม่บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ชาติ  เกิ ดจาก
กระบวนการท าของ หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สศช.  โดยประมวลผลข้อมูลมา
จากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้นๆ 
เสนอมาในระหว่างการจัดท าโครงส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนย่อย 

(จ.3) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สศช. 
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สิ่งที่ต้องท าในการด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

วิเคราะห์ : พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จากข้อมูลสถานการณ์  
งานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ 
eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ส านักงานฯ ประมวลผลในเบื้องต้นจากโครงการ 
ในระบบฯ ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยเผยแพร่ทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาใช้ในการวิเคราะห์ 

1 

ลงมือท า : หน่วยงานดาวน์โหลด Worksheet 2 เพื่อใช้แสดงความเห็นต่อห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 

ส่งการบ้าน : ส่งการบ้าน Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผ่านทาง Google Form https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9  
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  

2 

3 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566 
ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 

และชุดเอกสารประกอบการจัดท า
โครงการส าคัญ ประจ าปี 2566 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9
https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9
https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9
https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9
https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9
http://nscr.nesdc.go.th/project2566
http://nscr.nesdc.go.th/project2566
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หน่วยงานต้องด าเนินการอะไรในการวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ?  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนย่อย 

(จ.3) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการวิ เคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามแบบฟอร์ม worksheet 2  
โดยสามารถแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในส่วนขององค์ประกอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย ในเป้าหมายที่ท่านเป็น จ.3 โดยบูรณาการด าเนินการร่วมกับ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับประเด็น (จ.1)  
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น (จ.2)  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย                               

พิจารณาห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านมีความเกี่ยวข้อง  โดยสามารถแก้ไข/
ปรับปรุง ทั้งในส่วนขององค์ประกอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านมี
ความเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านได้เลือกความเกี่ยวข้องไว้ในกระบวนการจัดท าโครงการส าคัญ
ปี 2565 ทั้งในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีความเกี่ยวข้องหลัก/สนับสนุน 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมี
ความเกี่ยวข้อง   

1 

2 
(ตรวจสอบความเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเอกสาร “สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย”) 

ดาวน์โหลดเอกสาร  
Worksheet 2 

http://nscr.nesdc.go.th/worksheet-2/  

ทบทวนความครอบคลุม ครบถ้วน ขององค์ประกอบ และปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ จากข้อมูลสถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ส านักงานฯ ประมวลผลในเบื้องต้นจาก
โครงการในระบบฯ ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยเผยแพร่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินการดังกล่าว 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

http://nscr.nesdc.go.th/worksheet-2/
http://nscr.nesdc.go.th/worksheet-2/
http://nscr.nesdc.go.th/worksheet-2/
http://nscr.nesdc.go.th/worksheet-2/


6 

ตัวอย่าง Worksheet 2: แบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซคุณค่าฯ (Value Chain) 

ระบุ : ชื่อหน่วยงาน สังกัดกระทรวง  
ผู้ประสานงานหลัก (ที่สามารให้
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ )  
ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ และ Email 

พิจารณา : ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง 
หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) หน่วยงาน
หลัก หรือ หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเลือก
ได้มากกว่า 1 ความเกี่ยวข้อง โดยการ
ระบุหน่วยงานหลักหรือหน่วยงาน
สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลสรุปการทบทวน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2566 

หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องใน
มุมมองของหน่วยงาน แล้วกรอกผลการวิเคราะห์ใน WS2 

1 

2 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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ตัวอย่าง Worksheet 2: แบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซคุณค่าฯ (Value Chain) 

ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่าน
มีความเกี่ยวข้อง 

3 

พิจารณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง 
“ยืนยันตามเดิม โดยไม่มีข้อแก้ไข” 
(ด าเนินการน าเข้า WS2 ต่อไป) 

หรือ “ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าฯ” 
(ด าเนินการข้อ 5 ต่อไป) 
  

4 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 3 

5 
หากพิจารณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง “ปรับปรุงห่วงโซคุ่ณค่าของประเทศไทย” กรุณาเลือกกรอกในกรณีที่ท่านเหน็สมควรใหป้รบัปรงุได้ ดังนี้ 

กรณีแก้ไข ให้ระบุรหัสและชื่อขององค์ประกอบ/ปัจจัย 
(เดิม) ของห่วงโซ่คุณค่าฯ ชื่อองค์ประกอบ/ปัจจัยของ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ต้องการแก้ไข และอธิบายเหตุผล
ในการขอแก้ไข 

กรณียกเลิก ให้ระบุรหัสและชื่อขององค์ประกอบ/
ปัจจัย (เดิม) ของห่วงโซ่คุณค่าฯ ต้องการยกเลิก และ
อธิบายเหตุผลในการขอยิกเลิก 

กรณีเพิ่มเติมองค์ประกอบ ให้ระบุองค์ประกอบพร้อม
ทั้งปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ ท่ีต้องการเพิ่ม และ
อธิบายเหตุผลในการขอเพิ่ มเติมองค์ประกอบ 
และปัจจัย ของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

กรณีเพิ่มเติมปัจจัย ระบุชื่อปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าที่ขอ
เพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุว่าปัจจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้
รหัส ชื่อองค์ประกอบใด และอธิบายเหตุผลในการขอ
เพิ่มเติมปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ตัวอย่าง Worksheet 2: แบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซคุณค่าฯ (Value Chain) 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ทั้งนี้ หากต้องการรวมเพื่อก าหนดองค์ประกอบ/ปัจจัยใหม่ ขอให้ระบุยกเลิกองค์ประกอบ/ปจัจัยเดิมและขอเพิ่มเติมองค์ประกอบ/ปัจจัยใหม ่
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การน าเข้าการทบทวนห่วงโซตุณค่าฯ 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้อัพโหลดไฟล์ worksheet 2 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) 
โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS2 รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (XXXXXX) ตัวย่อชื่อหน่วยงาน” 
(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย) ผ่านทาง Google Form 
(https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9) หรือ QR Code ส าหรับน าเข้า Worksheet 2 
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  

“WS2 170101 สศช.”  ส่วนน าเข้า Worksheet 2 

เพื่อส านักงานฯ จะได้ด าเนินการประมวลผล
และจัดท าข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 
เป้าหมาย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเผยแพร่
ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ของหน่วยงาน 
ผ่านทาง 
 

การน าเข้าการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ 

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้อัพโหลดไฟล์ worksheet 2 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel)  
โดยใช้ชื่อไฟล์  
  

อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
ผ่านทาง Google Form https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9   
หรือ QR Code ส าหรับน าเข้า Worksheet 2  
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  

“WS2 รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (XXXXXX) ตัวย่อชื่อหน่วยงาน”  

ตัวอย่าง 
“WS2 170101 สศช.”  ส่วนน าเข้า Worksheet 2 

QR Code  
ส าหรับน าเข้า worksheet 2 

ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  

http://nscr.nesdc.go.th/ 
project2566/  

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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