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การชี้แจงการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
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โครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ตามหลักความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วย 4 แนวทาง 

จัดท าโครงการส าคัญตาม 
การวิเคราะห์ Gap Analysis 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

การจัดท าโครงการส าคัญ  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ
โครงการ 

03 

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
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การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
ประเด็น (10)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น
ไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

เป้าหมายระดับประเด็น 

ที่มา : รายงานสรุปผลการด าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิประจ าปี 2562 

Y2 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ประกอบไปด้วย 3 แผนย่อย 

แผนแม่บทฯ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์ 

Z 

การมองเป้าหมายร่วมกัน  : การด าเนินงานการเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

Y1 

1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 

2. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

3. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
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แผนย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
ประเด็น  (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

เป้าหมาย : 
คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความ

เป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การด าเนินงานการเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการสงทุนเพื่อสังคม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

กรมประชาสัมพันธ์ 

แผนย่อย แผนย่อย 
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นผลเมืองที่ด ี

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ 

การช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 

คนไทยเป็นมมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ี 
เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

กระทรวงวัฒนธรรม 



nscr.nesdb.go.th 7 มิถุนายน 2563 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เป้าหมาย 

37เป้าหมาย 

41 เป้าหมาย  
(29.3 %) 

31 เป้าหมาย  
(22.1 %) 

19 เป้าหมาย  
(13.6%) 

49 เป้าหมาย  
(35%) 

6 เป้าหมาย 
(16.22%) 

12 เป้าหมาย 
(32.43%) 15 เป้าหมาย 

(40.54%) 

4 เป้าหมาย 
(10.81%) 

ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การด าเนินงานการพัฒนาการต่างประเทศ 
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100001 คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

เป้าหมายระดับประเด็น 
(Y2) 

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) 

100101 

การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นผลเมืองท่ีดี 

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม 

100201 100301 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการสงทุน
เพ่ือสังคม 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม 
ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม 
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แผนแม่บทย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ด ี
 มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา และการปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ 

100101 

ประเด็น (2) การต่างประเทศ การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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แผนแม่บทย่อย 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

 เสริมสร้างและพัฒนากลไกเพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจ 
ร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ด ี

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ 

100201 

ประเด็น (2) การต่างประเทศ การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการสงทุนเพ่ือสังคม 
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แผนแม่บทย่อย 10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ ดีให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชน
ปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ 

100301 

ประเด็น (2) การต่างประเทศ การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กรมประชาสัมพันธ์ 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม 
ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค ์
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เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

: การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและการ
เสริมสร้างจิต

สาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

 

คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ
ในการปฏิบั ติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม 

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากประชากรอายุ 13 ปีขึ้น
ไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนสะท้อนคุณธรรมจริยธรรม ณ ปี 2561 โดย
การช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ที่ระดับร้อยละ 56.5 การตอบแทนผู้มีพระคุณอยู่ที่
ระดับร้อยละ 83.2 ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2560 (ร้อยละ 54.1 และ 
82.8 ตามล าดับ) ในระดับเป็นไปได้มาก อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดเรื่อง
การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจที่มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก
ข้อมูลปีฐาน (ร้อยละ 71.3) อยูท่ี่ระดับร้อยละ 65.7 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

100101 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (2) การต่างประเทศ แผนย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี  

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

: ภาคธุรกิจมี
บทบาทส าคัญใน
การสงทุนเพื่อ

สังคม 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่มากขึ้น 

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

ในปี 2562 มีจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก จากปี 2561 จ านวน 15 แห่ง เป็น 125 แห่ง ซึ่งเป็นผลจาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีการจูงใจให้เกิดการ
จดทะเบียนบริษัทและท าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในปี 2565 ที่จ านวน 50 แห่งแล้ว 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

มีการสนับสนุนเมืองในพื้นที่เป้าหมาย(สงขลา) ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เมือง ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบการก าจัดขยะ และบริการด้าน
สุขภาพ ส่งผลให้ในปี 2562 เทศบาลเมืองสะเดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน    

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100201 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (2) การต่างประเทศ แผนย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี  

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญ
ในการสงทุนเพ่ือสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
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เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

: สื่อในสังคมไทยมี
ความเข้มแข็ง 
สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่

ประชาชนในสังคม 
ท าให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง 
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค ์

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่มากขึ้น 

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

หากเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและส่ือสารสนเทศ 
ณ ปี 2562 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.1 ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในปี 2565 ในระดับเป็นไปได้มาก 
โดยยังคงต้องเร่งพัฒนาการใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม ส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้าน
ส่ือสารมวลชนให้มีคุณภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการ
เลือกรับปรับใช้ส่ือหรือการรู้เท่าทันส่ือและส่ือออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

มีการสนับสนุนเมืองในพื้นที่เป้าหมาย(สงขลา) ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เมือง ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบการก าจัดขยะ และบริการด้าน
สุขภาพ ส่งผลให้ในปี 2562 เทศบาลเมืองสะเดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน    

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงาน กสทช. 

100301 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (2) การต่างประเทศ แผนย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี  

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ช่ือหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ช่ือกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผู้ประสานงานหลัก ........................................................เบอร์ติดต่อ : ………………………email : ………………………….

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแม่บททีเ่ป็นตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้ก ากับ เพ่ือ
ไปหน้ายอ่ย>

23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย
01 ความมั่นคง
02 การต่างประเทศ
03 การเกษตร
04 อตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต
05 ทอ่งเทีย่ว

06 พื้นทีแ่ละเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ
07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
09 เขตเศรษฐกจิพิเศษ
10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12 การพัฒนาการเรียนรู้
13 การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะทีดี่
14 ศักยภาพการกฬีา
15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกจิฐานราก
17 ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19 การบริหารจัดการน้า้ทัง้ระบบ
20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ
22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Worksheet 1 : ความเก่ียวข้องของหน่วยงานทีม่ีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

รหสั
แผน

ความเก่ียวข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทยอ่ย

ค าอธิบายความเก่ียวข้อง

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นใหค้รบถ้วนในหน้าน้ีเพียงหน้าเดียว
 ข้อมูลจะปรากฎข้ึนอัตโนมัติในทกุหน้าถัดไป

หน้าปก  : ภาพรวมของความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานของท่าน 
กับเป้าหมายแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น  

ส่วนที่ 2 : ระบุความเกี่ยวข้องของเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยเฉพาะที่หน่วยงานของท่าน 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ทั้งหลักและ
สนับสนุนพร้อมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย และ 1 แผนแม่บทฯ) 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

ภายใน (8 มิ.ย. 63)  

สิ่งที่หน่วยงานต้องท า พิจารณาหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานของท่านกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น  

หน่วยงานส่ง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR  2 
1 

Worksheet 1  การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในส่วนที่ 1 

เขียนพรรณนาเพื่ออธิบายความ
เกี่ยวข้องของหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เฉพาะทีห่น่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน) 
(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย) 

*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download  
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลก ากับทุกส่วนด้วยแล้ว 

เอกสารประกอบการด าเนินการ Worksheet 1 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการตา่ง ๆ  
(Worksheet ) 

Worksheet 1  
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การด าเนินงานการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เนื่องจาก สศช. มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

แผนแม่บทประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี   

(1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน 

เป้าหมายระดับประเด็น เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ตัวอย่าง Worksheet 1 
จัดท าโดย สศช.  
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ตัวอย่าง Worksheet 1 
จัดท าโดย สศช.  

ส่วนที่ 1 :  
ข้อมูลหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 :  
ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการตา่ง ๆ  
(Worksheet ) 

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

  

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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วีดิทัศน์ช้ีแจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 
eMENSCR 

 ให้กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 1 จากกองอ่ืน ๆ ภายใต้
สังกัดของกรมเป็น 1 ไฟล ์  

 กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับมอบหมาย) 
น าเข้าไฟล์เอกสารในนามกรม โดยใช้ username/password 
ของกอง 

 เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์ 

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 

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

การจัดส่ง Worksheet 1  

เพ่ือให้หน่วยงานทราบข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป 

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
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ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 
1 เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

ชื่อชุดข้อมูล 

อัพโหลด Worksheet 1 ใส่ “WS1 ตัวย่อชื่อ
หน่วยงาน” อาทิ “WS1 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด โดยระบุ 
“ความสอดคล้องของหน่วยงานที่มีต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย"  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านตอ้งการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพ่ืออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่่านตอ้งการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกลอ่ง 

การมองเป้าหมายร่วมกัน : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบบบูรณาการร่วมกัน ” 

หน่วยงานจะทราบว่าตนเองมีภารกิจเกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยใด เป้าหมายนั้น ๆ มีหน่วยงานใด ๆ อีกบ้างท่ีเกี่ยวข้อง  
จ. 3 และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบว่าในการด าเนินงาน  
เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ จะต้องด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานใด เพื่อให้เป้าหมายท่ีตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ช่ือหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ช่ือกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผู้ประสานงานหลัก ........................................................เบอร์ติดต่อ : ………………………email : ………………………….

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแม่บททีเ่ป็นตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้ก ากับ เพ่ือ
ไปหน้ายอ่ย>

23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย
01 ความมั่นคง
02 การต่างประเทศ
03 การเกษตร
04 อตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต
05 ทอ่งเทีย่ว

06 พื้นทีแ่ละเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ
07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
09 เขตเศรษฐกจิพิเศษ
10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12 การพัฒนาการเรียนรู้
13 การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะทีดี่
14 ศักยภาพการกฬีา
15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกจิฐานราก
17 ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19 การบริหารจัดการน้า้ทัง้ระบบ
20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ
22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Worksheet 1 : ความเก่ียวข้องของหน่วยงานทีม่ีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

รหสั
แผน

ความเก่ียวข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทยอ่ย

ค าอธิบายความเก่ียวข้อง

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นใหค้รบถ้วนในหน้าน้ีเพียงหน้าเดียว
 ข้อมูลจะปรากฎข้ึนอัตโนมัติในทกุหน้าถัดไป

ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทาง 
เป้าหมายย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย ที่มีรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักและสนับสนุน  
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การวิเคราะห์ Gap Analysis  
เพ่ือวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดท า

ข้อเสนอโครงการส าคัญร่วมกัน 

Gap Analysis 
และการจัดท าโครงการส าคัญ  

จัดท าโครงการส าคัญตาม 
การวิเคราะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท า โครงการส าคัญ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

02 
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การจัดท าโครงการส าคัญ 

1 เรียนรู้ : ท าความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และปัจจัยส าคัญ (Key Factors)  ในบริบทของการ 
          ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

2 ลงมือท า : หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยส าคัญ + เติมข้อมูลใน Worksheet 2 ที่ สศช. เตรียมไว้ให้ 

3 ส่งการบ้าน (1) : ส่งการบ้าน Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือน มิ.ย. 2563 

สิ่งที่หน่วยงานต้องท า 

4 ท าความเข้าใจกับช่องว่างการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หาโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565 ให้
สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า : ดาวน์โหลด Worksheet 3 ที่เกี่ยวข้องและเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า 
Worksheet 3  เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับทุกกระบวนการการ
ด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

6 น า X เข้าสู่ระบบ eMENSCR : น ารายละเอียดของแต่ละโครงการส าคัญ (X) เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

5 ส่งการบ้าน (2) : ส่ง Worksheet 3 ที่ได้ด าเนินการตามข้อ        แล้วเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผ่านระบบ eMENSCR  ภายใน
เดือน ก.ค. 2563 เพ่ือให้ สศช. ประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการโครงการส าคัญส าหรับปีงบประมาณ 2565 ของท้ัง 140 
เป้าหมายย่อย ส าหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางท่ี 3 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

ต้นทาง กลางทาง 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

องค์ประกอบ 
ที่ … 

องค์ประกอบ 
ที่ 2 

องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

ปลายทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 
เป้าหมายแผนย่อย  

ปี 2565 

ต้นทาง กลางทาง 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

องค์ประกอบ 
ที่ … 

องค์ประกอบ 
ที่ 2 

องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

ปลายทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

เป้าหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด 

Gap Analysis และ การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

100101 

100201 

100301 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

100101 

100201 

100301 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการสงทุน
เพ่ือสังคม 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม 
ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค ์

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.  

• คุณภาพของข้อมูล 
• ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ 

• การจัดท านโยบายการพัฒนา
มนุษย์บนฐานของขอ้มูลที่
ถูกต้อง 
• นโยบายที่สอดคล้องกับบริบทท่ี

มีการเปลี่ยนแปลง 

• การประสานเครือข่ายภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

•องค์ความรู้ งานวิจัย • บุคลากรที่มีคุณภาพ 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม  
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติ
ตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 

ข้อมูลด้านการพัฒนามนุษย์ นโยบายของภาครัฐ การบูรณาการของทุกภาคส่วน 

ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

แผนแม่บทย่อย : 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  

100101 

สศช. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีท าให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เพ่ือประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่างใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างกันที่ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทย 

ตัวอย่างการจัดท า Value Chain  
ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.  การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

• เทคโนโลยีการสื่อสาร 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องท า วิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อ Value Chain ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ลงใน Worksheet 2 

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

1 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า 

Worksheet 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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Worksheet 2 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

ตัวอย่าง Worksheet 2 จัดท าโดย สศช. 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

สศช. จะน าข้อมูล Value Chain 
(Worksheet 2) มาประมวลผล และ
จัดท าเป็นห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์ 

(Final Value Chain) เพ่ือเป็น 
เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์ 
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3  
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การจัดส่ง Worksheet 2 

- ให้กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 2 จากกองอื่น ๆ 
ภายใต้สังกัดของกรม  

- กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย)  น า เข้ า ไฟล์ เอกสารในนามกรม โดยใช้ 
username/password ของกอง 

- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์ 

ให้หน่วยงานส่ง Worksheet2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR 
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า 

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

สศช. น าข้อมูลมาประมวลผลและจัดท าเอกสารข้อมูล Final 
Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3 ต่อไป 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

eMENSCR 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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ชื่อชุดข้อมูล 

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

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด   

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านตอ้งการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพ่ืออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่่านตอ้งการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกลอ่ง 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value) เป้าหมาย
แผนแม่บท คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

ตัวอย่าง 

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value) ระบ ุ
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain  

หากหน่วยงาน A ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้องหลัก กับ นโยบายภาครัฐ : 
การจัดท านโยบายการพัฒนามนุษย์บนฐานของข้องมูลที่ถูกต้อง ให้หน่วยงาน A 
พิจารณาการด าเนนิการในขั้นตอนต่อ ๆ  ไปในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย  

หน่วยงานวิเคราะห์/พิจารณาองค์ประกอบของ Value Chain  
ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน จากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain 
ประกอบการจัดท า Worksheet 3 

อ 

สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย * 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ตัวช้ีวัด ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 

ค่าเป้าหมาย มากข้ึน/ดีข้ึน ร้อยละ 5 - 10 

สถานณการณ์ 
ตามรายงานประจ าปี 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ความร่วมมือในกรอบภูมิภาค
และอนุภูมิภาค อาทิ  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเอเชีย กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี 21  ระเบียงเศรษฐกิจ
จีน-อินโดจีน 

ค่าส่วนต่าง (Gap) มีส่วนต่างสถานการณ์ปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย (มากข้ึน/ดีข้ึน ร้อยละ 5 - 10) เท่ากับไม่เกินร้อยละ 5-10 (ส่วนต่างของค่าสีเหลือง) หรือ คิด
เป็นร้อยละ 25 ของการด าเนินงานทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ (0.25 * 5 = ร้อยละ 1.25 ถึง 0.25 * 10 = ร้อยละ 2.5 ) 

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) ของแผนแม่บทย่อย 
ประกอบการวิเคราะห์ Worksheet 3 

แผนผังแสดงห่วงโช่คุณค่าในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ** 

เป้าหมาย ณ ปี 2565 

คนไทยเป็นมนษุยท์ี่สมบรูณ ์ 
มีความพร้อมในทกุมิติตาม
มาตรฐานและสมดลุทั้งด้าน

สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม  

มีจิตวิญญาณทีด่ี เข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตวัเข้ากับ

สภาพแวดล้อม  

* ข้อมูลสถานณการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

** แผนผังห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์นี้ สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับ 3 ได้จัดท าข้ึนโดยการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลท่ีได้รับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์  
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3 การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (2) การต่างประเทศ  

การจัดท านโยบายการพัฒนามนุษย์บน
ฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

นโยบายภาครัฐ  

นโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน C หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A 

หน่วยงาน A 

เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยการจัดท านโยบายการพัฒนามนุษย์บนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
องค์ประกอบ : นโยบายภาครัฐ 

ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) 

จัดท าโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565 

 ประมวล โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ ก าลังด าเนินการ 

วิเคราะห์และประมวลผล 

Worksheet 3 

ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) จะท าให้ทราบค่าเป้าหมายที่หน่วยงานเกี่ยวข้องยังห่างจากการ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้องค์ประกอบของ Value Chain ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ค านวณหาผลกระทบของโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution ของโครงการ) ที่
คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้
ตามที่ก าหนด 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์  

ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3 

ส่วนที่ 1.2 : ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ 

ตัวชี้วัด ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละต่อป)ี   

ค่าเป้าหมาย ปี 2565  เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ปี 2560 - 2562 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากประชากรอายุ 13 ปีข้ึน
ไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนสะท้อนคุณธรรมจริยธรรม ณ ปี 2561 โดย
การช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ที่ระดับร้อยละ 56.5 การตอบแทนผู้มีพระคุณอยู่ที่
ระดับร้อยละ 83.2 ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2560 (ร้อยละ 54.1 และ 
82.8 ตามล าดับ) ในระดับเป็นไปได้มาก อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวช้ีวัดเรื่อง
การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจท่ีมีการปรบัตัวลดลงเล็กน้อยจาก
ข้อมูลปีฐาน (ร้อยละ 71.3) อยู่ท่ีระดับร้อยละ 65.7 

ปี ..... ผลการด าเนินงาน Update (ถ้ามี)   

ส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมาย
กับสถานการณ์ (Gap)  

จากปัจจุบัน (ปี 2561) ที่สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ที่ ร้อยละ 68.46 ดังนั้น 
จะต้องเพิ่มเป็นร้อยละ 83.22 ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป)ี เพื่อให้บรรลุตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ด ีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้ม  

แผนแม่บทย่อย : 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  
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การค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP) 

ข้อสังเกต : ตัวอย่างลักษณะของค่าเป้าหมายที่เป็นการเติบโต (Growth) 
ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 

(ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น/ลดลง...) ร้อยละ 2 ในปีท่ี 2565 ร้อยละ 2 (เฉลี่ยร้อยละ) 

ความหมาย : ในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้น/ลดลง.. ร้อยละ 2 

ความหมาย : เฉลี่ยแล้วโตข้ึนปีละ ร้อยละ 2  
                 เท่ากับในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 2 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)  

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 10 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)       

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมายปี 2565 

 
 
 

(ผลการด าเนินงานของปีที่มีข้อมูลเป็นปจัจุบันที่สดุทีม่ีตัง้แต่ปี 2561) 

ช่องว่าง/ส่วนต่าง  
(Gap) 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน 
กับ ค่าเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

“Future State” 

“Actual and Current Performance” 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

(ค่าเป้าหมาย – สถานการณ์ปัจจุบัน) = ส่วนต่าง 

หมายเหตุ : ขอให้แปลง/ค านวณเป็นจ านวนที่ไม่ใช่ร้อยละ เช่น ค านวณเป็น X,XXX,XXX บาท เพ่ือให้สามารถเห็นภาพของส่วนต่างการพัฒนาได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1. พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันโดยดูจากค่าสีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2. น าค่าสีท่ีได้มาเทียบส่วนต่างของค่าสีนั้น เช่น ค่าสีเหลือง สะท้อนให้เห็นว่ายังคงเหลือส่วนต่างจากค่าเป้าหมายอยู่ที่ 25% 
หรือ ร้อยละ 0.25 

3. น าไปคูณเข้ากับค่าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงส่วนต่างการพัฒนาเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแสดง
ผลลัพธ์ตามหน่วยของค่าเป้าหมายนั้น 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สถานการณ ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
การค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP) 
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ข้อสังเกต : ตัวอย่างลักษณะของค่าเป้าหมายที่เป็นการเติบโต (Growth) 
ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 

(ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น/ลดลง...) ร้อยละ 2 ในปีท่ี 2565 ร้อยละ 2 (เฉลี่ยร้อยละ) 

ความหมาย : ในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้น/ลดลง.. ร้อยละ 2 

ความหมาย : เฉลี่ยแล้วโตข้ึนปีละ ร้อยละ 2  
                 เท่ากับในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 2 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)  

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 10 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)       

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมายปี 2565 

 
 
 

(ผลการด าเนินงานของปีที่มีข้อมูลเป็นปจัจุบันที่สดุทีม่ีตัง้แต่ปี 2561) 

ช่องว่าง/ส่วนต่าง  
(Gap) 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน 
กับ ค่าเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

“Future State” 

“Actual and Current Performance” 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

(ค่าเป้าหมาย – สถานการณ์ปัจจุบัน) = ส่วนต่าง 

หมายเหตุ : ขอให้แปลง/ค านวณเป็นจ านวนที่ไม่ใช่ร้อยละ เช่น ค านวณเป็น X,XXX,XXX บาท เพ่ือให้สามารถเห็นภาพของส่วนต่างการพัฒนาได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1. พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันโดยดูจากค่าสีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2. น าค่าสีท่ีได้มาเทียบส่วนต่างของค่าสีนั้น เช่น ค่าสีเหลือง สะท้อนให้เห็นว่ายังคงเหลือส่วนต่างจากค่าเป้าหมายอยู่ที่ 25% 
หรือ ร้อยละ 0.25 

3. น าไปคูณเข้ากับค่าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงส่วนต่างการพัฒนาเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแสดง
ผลลัพธ์ตามหน่วยของค่าเป้าหมายนั้น 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สถานการณ ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 

 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
ส ติปัญญา คุณธรรมจ ริยธรรม  มี จิ ต
วิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม  

ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มข้ึน (ร้อยละต่อป)ี 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

ความหมาย : ในช่วง 5 ปี ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
จากปัจจุบัน (ปี 2561) ที่สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ที่ 
ร้อยละ 68.46 ดังนั้น จะต้องเพ่ิมเป็นร้อยละ 83.22 ในปี 
2565 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี) เพ่ือให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนแม่บทย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี  

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

100101 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

แผนแม่บทย่อย : 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  
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สิ่งที่หน่วยงานต้องท า วิเคราะห์และประมวลข้อมูล เพ่ือหาโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 จากเอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์  
(Final Value) ของแต่ละเป้าหมายแผนย่อยที่หน่วยงานเกี่ยวขอ้ง  
จัดท า Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์และน าเข้าข้อมูลทุกโครงการผ่านระบบ eMENSCR 2 

1 

โดยกรอกรายละเอียดต้ังแต่ M1-M5 และผ่านการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 63  

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

หน่วยงานวิเคราะห์หาโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่า
ส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่ก าหนด และ 
น าชื่อโครงการมาบรรจุใส่ในส่วน “ข้อเสนอโครงการประจ าปี 2565” ใน 
Worksheet 3 

eMENSCR 

หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  

เป็นต้นมา ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือ
ปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่าได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และน าชื่อ
โครงการมาบรรจุในส่วนของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้
องค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน 

*หากหน่วยงานพิจารณาเพ่ิมเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
หน่วยงานสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการและมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการ
ส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจ าเป็น” 

Worksheet 3 การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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ตัวอย่าง Worksheet 3 
จัดท าโดย สศช. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี 2565 

หน่วยงานน าชื่อปัจจัยตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องจาก
เอกสารข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3 

หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ด าเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2562 เป็นต้นมา ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่า
ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และน าชื่อโครงการมาบรรจุในส่วน
ของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้องค์ประกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน 

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) 
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่ก าหนด  

*หากหน่วยงานพิจารณาเพ่ิมเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดท าโครงการที่เก่ียวข้องส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการ
และมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจ าเป็น” 

วีดิทัศน์ช้ีแจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

eMENSCR 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ 

ด าเนินการตา่ง ๆ  (Worksheet ) 
eMENSCR 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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หน่วยงานจะได.้.. 

1. ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และ
ควรพัฒนาที่จุดใดอีกเท่าไร  

2. บัญชีรายการโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบ/ปัจจัย/ปัจจัย/
การด าเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่านมา (อะไรควร
ด าเนินการต่อ อะไรควรท าใหม่ ) ที่จะสามารถ “ปิดช่องว่าง”  
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ก าหนดไว้ได ้

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

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

สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการ
โครงการส าคัญส าหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย ส าหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ 
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป 

Worksheet 3 การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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- ให้กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 3 จากกองอื่น ๆ 
ภายใต้สังกัดของกรม  

- กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย)  น า เข้ า ไฟล์ เอกสารในนามกรม โดยใช้ 
username/password ของกอง 

- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์ 

ให้หน่วยงานส่ง Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR 
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า 

การจัดส่ง Worksheet 3  

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

สศช.ประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการโครงการส าคัญ
ส าหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมายย่อย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. 
มีมติเห็นชอบต่อไป 

eMENSCR 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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ชื่อชุดข้อมูล 

อัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ  
“WS3 090201 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด   

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านตอ้งการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพ่ืออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่่านตอ้งการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกลอ่ง 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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หน่วยงานจะได้ต้องด าเนินการอะไรอีกหรือไม่ นอกจากการด าเนินการกรอกข้อมูลใน Worksheet 3 และจัดส่งให้ สศช. 

หน่วยงานจะต้องน าเข้าข้อมูลโครงการส าคัญ (X) ที่บรรจุใน Worksheet 3 เข้าระบบ eMENSCR 

เข้าใช้งานระบบ eMENSCR ที่เว็บไซต์  https://emenscr.nesdc.go.th  

01 กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ได้รับ 

03 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

02 กรอก รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระดับกอง) 
น าเข้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ 

eMENSCR 
 
 

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : การจัดส่งโตรงการส าคัญเข้าในระบบ eMENSCR  
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้  

น าเข้าข้อมูลโครงการ 
M1 – M5 

โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7) 

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ” 2 เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565” 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ : การจัดส่งโตรงการส าคัญเข้าในระบบ eMENSCR  
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หน่วยงานจะทราบ  
ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง และยังมี“ช่องว่าง”อะไร+
ควรพัฒนาที่จุดใด อีกเท่าไร  
บัญชีรายการโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของหน่วยงาน 
โครงการส าคัญท่ีจะน าเข้าสู่ระบบ eMENSCR 

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3 

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 2 
ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 140 เป้าหมาย 

Final Value Chain ของท้ัง 140 เป้าหมาย
ย่อยรวม 140 เป้า (ประมวลผลโดย สศช.) เพ่ือ
ประกอบการจัดท า Worksheet 3  

ผลผลิตจากแนวทาง 

การจัดท าโครงการส าคัญ : OUTPUT 
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การควบคุมการจราจร 
• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

และการบังคับใช้  
• อุปกรณ์ควบคุมระบบ

สัญญาณไฟ 

ผู้ใช้ถนน 
• ทักษะ/ความรู้/

ประสบการณ์ในการขับขี ่
• การมีวินัยการใช้ถนน 
• การปฏิบัติตามกฎจราจร 

ยานพาหนะ 
• สมรรถนะได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย 
• สภาพการใช้งาน 

ถนน 
• ศึกษา ออกแบบ 
• ก่อสร้าง 
• การบ ารุงรักษา 

การบริหารจัดการ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

• กลไกการส่งต่อคนเจ็บ 
• การประสานแจ้งเหตุ 

ปัจจัยด้าน “ถนน”  
วิเคราะห์จากข้อมูลสถิติพบว่า  
• สาเหตุเกิดจากปัญหากายภาพของโครงสร้างถนน 
• ถนนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกรัง จ าเป็นต้องได้รับ

การบ ารุงรักษา  
• ความเสี่ยงข้อจ ากัดทางกายภาพของสภาพพื้นที่ อาทิ 

บริเวณทางโค้งมีความแคบ ทางตรงมีความต่อเนื่องเกิน
มาตรฐาน 

ปัจจัยด้าน “ผู้ใช้ถนน”  
วิเคราะห์จากข้อมูลสถิติพบว่า  
สาเหตุเกิดจากผู้ขับข่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  
• ร้อยละ 41.47 มีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
• ร้อยละ 28.17 ขับรถเร็วเกินก าหนด  
• ร้อยละ 53.32 ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีจักรยานยนต์ 

ตัวอย่าง 

• กลไกการบริหาร จัดการ
พื้นที่ 

• กลไกการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

• การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรพัย์สิน 
• การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
• โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้

มาตรฐานและตรงตาม

ความต้องการของพืน้ที่ 
• การตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ 
• กลไกการบริหาร จัดการพื้นที่ 
• กลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

• การรักษาความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพย์สิน 

ส่งเสริมและใช้กลไกกรอบความร่วมมือ
และการเป็นหุ้นส่วนกับต่างประเทศ 

 

องค์ความรู้ งานวิจัย บุคลากรที่มีคุณภาพ 

คุณภาพของข้อมูล 

การแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิด
เสรีการค้าสินค้าและการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินของประเทศไทย 

• โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT 
ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

• โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ทิ ศ ท า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม ่

• โครงการส่งเสริมความร่วมมือไทย -
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้านธุรกิจ
และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนวาระ 
Thailand 4.0 

เป้าหมายแผนย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ของแผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจติสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี  

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  

ข้อมูลด้านการพัฒนามนุษย์ 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

ส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชนในทุกระดับ 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

ข้อมูลท่ีทันต่อเหตุการณ์ 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติ
ตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

การจัดท าโครงการส าคัญ : OUTPUT 
บทสรุปภาพรวมของการจัดท าโครงการส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
  ทั้งน้ี สศช. จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการส าคัญ 65 ของเป้าหมายน้ี  

และเผยแพร่ให้ทราบต่อไป 

หน่วยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการที่ได้มีการด าเนินการแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและรายการโครงการส าคัญของปีงบประมาณ 2565 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
ที่จะสามารถสนับสนุนการบรรลุ/รักษาสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

• คุณภาพของข้อมูล 
• ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ 

• การจัดท านโยบายการพัฒนา
มนุษย์บนฐานของขอ้มูลที่
ถูกต้อง 
• นโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทที่

มีการเปลี่ยนแปลง 

• การประสานเครือข่ายภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

•องค์ความรู้ งานวิจัย • บุคลากรที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลด้านการพัฒนามนุษย ์ นโยบายของภาครัฐ การบูรณาการของทุกภาคส่วน 

ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  • เทคโนโลยีการสื่อสาร 

การจัดท านโยบายการพัฒนา
มนุษย์บนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

นโยบายของภาครัฐ 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

นโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

การประสานเครือข่ายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

การบูรณาการของทุกภาคส่วน 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงาน A, B, … 

• โครงการส่งเสริมคุณธรรม
โดยองค์กรเครือข่าย 

• การเตรียมก าลังคนคุณภาพ
เข้าสู่ระบบราชการ  
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การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 
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การจัดล าดับความส าคัญ : หลักการ  

*สศช. ด าเนินการแล้วเบื้องต้น 

ข้อมูลโครงการส าคัญที่มี
ความเร่งด่วน พร้อมวงเงิน
งบประมาณเบื้องต้นในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
เ พ่ือประกอบการจัดสรร
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 

รายการโครงการส าคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการส าคัญทั้งหมดที่ได้รบัการจัด
อันดับความส าคัญของแต่ละเป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 
จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. XXXXXX1 

2. XXXXXX2 

3. XXXXXX3 

4. XXXXXX4 

..     …………  
n     …………. 

 

สศช. หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3  ส านักงบประมาณ 

น าโครงการมาจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน 
และน ามาจัดลงใน Quadrant 

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา 
ตามขั้นตอนต่อไป  
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ผลกระทบของโครงการ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 

Q1 Q2 

Q3 Q4 
ระ

ยะ
ห่า

งจ
าก

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

ระ
ยะ

ห่า
งต

่ า 

พิจารณาและวิเคราะห์เป้าหมายและผลกระทบโครงการที่ตอบเป้าหมาย
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ โดย สศช. จ.1-จ.3 และ สงป.  

ค่าเป้าหมายปี 2565 

สถานการณ์ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท

ย่อย 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
Dashboard จาก  

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 

ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย: การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  
เป้าหมาย :คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติ
ตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  100101 

โครงการXXXX1 

โครงการXXXX2 

โครงการXXXX3 

Contribution  

Contribution  

Contribution  

การจัดล าดับความส าคัญ : หลักการ  

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

แผนแม่บทย่อย : 10.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  
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ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง  

หน่วยงานจะได้ 

รายการโครงการส าคัญที่ เร่งด่วนที่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ปี ง บประม าณ 2565  เพื่ อ เ สนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ 
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

รายการโครงการส าคัญ 
1. XXXXXX1 
2. XXXXXX2 
3. XXXXXX3 
4. XXXXXX4 
…     …………  
n     …………. 

 

การจัดล าดับความส าคัญ : หลักการ  
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• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการ 

โครงการ XXXX1 
โครงการ XXXX2 
โครงการ XXXX3 
 
 
 
โครงการ XXXXn 

น าทุกโครงการส าคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ 

แผน 
ปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการด้าน...ท่ี ไม่จ าเป็นต้องมี (เนื้อหาของแผน
ระดับท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนอยู่แล้ว /แผนฯ ท่ีมี
แนวทางท่ีเป็นแผนด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/
แผนปฏิบัติการด้าน... ท่ีสามารถยุบรวมกับแผนอื่น ๆ ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน 

เสนอต่อ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการ
รายป ี

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

* แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน  

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป  

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้าน….* 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความม่ันคงฯ 
นโยบายรัฐบาล 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

โครงการอ่ืนๆ/งานภารกิจ 
ประจ าของส่วนราชการ 

โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

eMENSCR 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
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การจัดท าแผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 

กรณมีีกฎหมายบัญญตัใิห้จัดท าแผนปฏิบตัิการด้าน...  

กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญตัิให้จัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

แผนปฏิบัติการด้าน...ท่ี ไม่จ าเป็นต้องมี (เนื้อหาของแผน
ระดับท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนอยู่แล้ว /แผนฯ ท่ีมี
แนวทางท่ีเป็นแผนด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/
แผนปฏิบัติการด้าน... ท่ีสามารถยุบรวมกับแผนอื่น ๆ ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน 

จ าเป็นต้องมี 

ไม่จ าเป็นต้องมี : ยุบรวมกับแผนอ่ืน ๆ 

เกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

• หากไม่มีแผนจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง  
• ยังขาดแผนฯ ที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับท่ี 2 และ 
แผนระดับที่ 3 

เนื่องจาก 

เนื่องจาก 
• เนื้อหาของแผนระดับท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและ

ชัดเจนอยู่แล้ว  
• มี แผนฯ ที่เป็นแนวทางที่เป็นแผนด าเนินการตาม

ภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/แผนปฏิบัติการด้าน...  
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สรุปการด าเนินงานของหน่วยงาน 

สิ่งที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการและ
กรอบระยะเวลาในการน าส่ง 
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สรุปการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เอกสาร ก าหนดส่ง 

Worksheet 1  ภายใน 8 มิ.ย. 2563 

ช่องทางการส่ง 

Worksheet 2 ภายใน  มิ.ย. 2563 

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

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 
eMENSCR รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ2562 

เอกสารประกอบการ
ด าเนินการต่าง ๆ  

eMENSCR 

eMENSCR 

eMENSCR 
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ความรู ้
คุณธรรม 

ความเพียร 
พอประมาณ 

หลักเหตุและผล 
ภูมิคุ้มกัน 

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th 
E-mail :  emenscr@nesdb.go.th 
   nscr@nesdb.go.th  

@nscr 


