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ส่วนที่ ๒  กำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain 
Thailand) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

ช่วงเวลำด ำเนินกำร : 
วันที ่๑๕ มิ.ย.– ๑๒ ก.ค. ๖๔ 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง )ๆ ที่มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง)  
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยนั้น ๆ  ได้ตามที่ก าหนด เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตามแนวทางที่ ๒ การจัดท า
โครงการส าคัญ (X) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นปัจจุบัน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  

๑. พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย จากข้อมูล
สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งเอกสำรสรุปควำม
สอดคล้องของโครงกำรในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่ำฯ ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ส านักงานฯ 
ประมวลผลในเบื้องต้นจากโครงการในระบบฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยเผยแพร่ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้าย
มาพร้อมนี้ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มาใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินการดังกล่าว เพ่ือให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุม และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ 
แผนย่อย (จ.๓)  

๑.๑.๑ ด าเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  
(Final Value Chain Thailand) (worksheet ๒) ที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๓) ทาง
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 

๑.๑.๒ ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่ าฯ ของเป้ าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตามแบบฟอร์ม worksheet ๒ ซึ่งท่านสามารถแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในส่วนขององค์ประกอบ และปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยให้บูรณาการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนระดับประเด็น (จ.๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น (จ.๒) และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๑.๒ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๑ ด าเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  
(Final Value Chain Thailand) (worksheet ๒) ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ เพ่ือพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยท่ีท่านมีความเก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านได้เลือกควำม
เกี่ยวข้องไว้ในกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญปี ๒๕๖๕ ทั้งในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีความเกี่ยวข้อง
หลัก/สนับสนุน 
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-๒- 
๒) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ 

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำหน่วยงำนของท่ำนมีควำมเกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถตรวจสอบความเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
ได้จากเอกสาร “สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๔๐ เป้าหมาย” ที่ส านักงานฯ 
ได้เผยแพร่ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

๑.๒.๒ ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตาม
แบบฟอร์ม worksheet ๒ โดยท่านสามารถแก้ไข/ปรับปรุง ในส่วนขององค์ประกอบ และปัจจัยของ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 

๒. กำรน ำเข้ำกำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ อัพโหลดไฟล์ 
worksheet ๒ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS2 รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (XXXXX) 
ตัวย่อชื่อหน่วยงาน” อาทิ “WS2 170101 สศช.” (อัพโหลด ๑ ไฟล์ต่อ ๑ เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย) ผ่านทาง Google Forms (https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9) 
หรือ QR Code ส าหรับน าเข้า worksheet ๒ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เพ่ือส านักงานฯ จะได้ด าเนินการประมวลผลและจัดท าข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๔๐ เป้าหมาย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 
ภำยในวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ต่อไป 

 

 

 

 

 

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

และชุดเอกสำรประกอบกำรจัดท ำโครงกำร
ส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 

QR Code  
ส ำหรับน ำเข้ำ worksheet ๒ 
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