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การวิเคราะห์และประมวลผล 
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
ที่ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย 
 Workshop 2 วันที่ 9 ก.ค. 63 

Workshop 2 : 9 ก.ค. 63 
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ทุกหน่วยงานต้องมองเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ทั้ง 1
40 เป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของงบประมาณ 2565 เป็นต้นไปโดยอาศัย
ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ที่ มี 
การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์แบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันในการด าเนินการ
พัฒนาประ เทศให้บรรลุ เป้ าหมายและวิสั ยทัศน์ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างเป็นรูปธรรม 

37 
เป้าหมายประเด็น 

 

23 
แผนแม่บทฯ 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เป้าหมายย่อย 

 

100 % 

ทุกเป้าหมาย 

 
สถานภาพของ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ทุกหน่วยงานต้องมองเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ทั้ง 140 เป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเป็นกรอบใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของงบประมาณ 2565 เป็นต้นไปโดยอาศัยหลักการท างานที่มี 
การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์แบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันในการ
ด าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างเป็นรูปธรรม 

 
สถานภาพของ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อย 

 
สถานภาพของ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อย 

 
สถานภาพของ 140 

เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ข้อมูล ณ ปี 2562  

การมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางที่ 1 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63 : การมองเป้าหมายร่วมกัน 

แต่การท างานยังเป็นในลักษณะ 
“แยกกันคิด แยกกันท า  

ยังไม่เกิด Paradigm Shift” 

Y
2 

Y
1 

Z 

X X X X X 

การวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ยังอาจไม่ได้มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจึงยังขาด
การบูรณาการ และอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
ถึงแม้จะมยีุทธศาสตร์ชาตเิป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การด าเนินงานที่ผ่านมาและการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 
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การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และ

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

0

1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การมองเป้าหมายร่วมกันใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

0

3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. จ.1- จ.3 และ สงป. 

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ 

0

4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ทุกหน่วยงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการส าคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 
โครงการอ่ืนๆ 
/ภารกิจประจ า 

 

จากข้อสังเกตที่ส าคัญของด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระหว่าง ปี 2561 – 2562 ส านักงานฯ  จึงได้น าเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนการท างานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการมองเป้าหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว ดังนี ้

0

2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์                
Gap Analysis เพ่ือวาง

มาตรการแก้ไขสถานการณ์และ
จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ

ร่วมกัน 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปา้หมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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สศช.ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ ครม. 
วันที่ 5 พ.ค. 63 ในการขับเคลื่อนโครงการ โดย สศช. ได้จัดท า วีดิทัศน์
ประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565 รูปแบบ 
Online (Worksheet1 Worksheet2 Worksheet3) 

ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ  

Online Workshop : วีดิทัศน์ประกอบการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน  



5 www.nesdc.go.th 3 กรกฎาคม 2563 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2565  

 มองเป้าหมายร่วมกัน   การวิเคราะห์ Gap Analysis  
เพื่อวางมาตรการ 

Worksheet 2 

Worksheet 3 

WORKSHOP 2  

WORKSHOP 3   

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผล
ให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าป ี2565  
ที่สอดคล้องกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่า 
ในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

จัดท า Final Value Chain 

จ.1-จ.3 และ สศช. 

สรุป X ประจ าปี 2565 ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนย่อย 

จ.3 ด าเนินการหลัก 
จ.1 จ.2 สศช. และ คจย.* 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด าเนินการจัดท า 

01 02 

ON
LIN

E 
 

W
OR

KS
HO

P 

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่
มีต่อการบรรลุ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้หมด
ด าเนินการจัดท า 

Worksheet 1 

WORKSHOP 1  
WORKSHOP 4  

หน่วยงานเจ้า จ.1 และ 
สศช. ด าเนินการ 

ชี้แจงและจ าลองสถานการณ์ 
สร้างความเข้าใจการด าเนินการ 

การจัดท า X 
จัดล าดับความเร่งด่วนของ 

X ประจ าปี 2565 

จ.1-จ.3 สศช. 
และ คจย. 

หน่วยงานน าโครงการส าคัญ
ประจ าปี 2565 ไปด าเนินการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ ากรม/กระทรวง 

03 04  มองเป้าหมายร่วมกัน  01  การวิเคราะห์ Gap Analysis  
เพื่อวางมาตรการ 

WORKSHOP 2  

WORKSHOP 3   

จัดท า Final Value Chain 

จ.1-จ.3 และ สศช. 

สรุป X ประจ าปี 2565 ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนย่อย 

จ.3 ด าเนินการหลัก 
จ.1 จ.2 สศช. และ คจย.* 

02 

Worksheet 3 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผล
ให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าป ี2565  
ที่สอดคล้องกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่า 
ในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด าเนินการจัดท า 

Worksheet 2 
 ภายในต้นเดือน ก.ค. 63  ภายในเดือน ส.ค. 63 

 ภายในเดือน ส.ค. 63  ภายหลังจากเดือน ก.ย. 63 

แนวทางการด าเนินการและการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการป้องกันฯ (โควิด-19) ระยะที่ 4 และอนุญาตให้สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ สศช. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 จ านวน 4 ครั้ง (WORKSHOP 1 - 4) 
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การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
ส าคัญ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Workshop 4 
ภายใน 19 ส.ค. 63 (TBA) 

จ.1-จ.3 
สศช. และ 
คจย.* ผู้เข้าร่วม  

การพิจารณาคดัเลือกโครงการส าคัญประจ าปี 
2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Workshop 3 
ภายใน 10 – 14 ส.ค. 63 (TBA) 

จ.3 ด าเนินการหลัก 
จ.1 จ.2 สศช. และ 
คจย.* สนับสนุน ผู้เข้าร่วม  

ปฏิทินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565  
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ก.ย.  
63 

ส.ค. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.1 ส.3 ส.4 ส.5 

การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

Workshop 1 
3 ก.ค. 63  

ผู้เข้าร่วม  
จ.1 และ สศช. 

ส.2 

Workshop 2 
9 ก.ค. 63 

การวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 

จ.1-จ.3  
และ สศช. ผู้เข้าร่วม  

ภายใน 
13-30 ก.ค. 63 

Workshop ย่อย เพื่อร่วม
จัดท า X ประจ าปี 2565 

ระหว่างหน่วยงาน 
(จ.1-3 พิจารณาการประชุม 

// สศช. : สนับสนุน)  

สศช. เผยแพร่  
140 Final Value Chains ที ่
http://nscr.nesdb.go.th/  
เพื่อหน่วยงานใช้ประกอบ 
การจัดท า X ของปี 65 

ภายใน 13 ก.ค. 63 

หน่วยงานจัดส่ง Worksheet 3 
: โครงการส าคัญ (X)  

ประจ าปี 2565 
พร้อมน าเข้าข้อมูลในระบบ 

eMENSCR 

ภายใน 31 ก.ค. 63 

ส.1 ส.3 ส.4 ส.2 ส.1 ส.3 ส.4 ส.5 ส.2 

ประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ 
เพื่อพิจารณารายการโครงการ
ส าคัญ (X) ที่มีความเร่งด่วน
ในการด าเนินการ ปี 65 

ภายใน 10 ก.ย. 63 

เสนอ ครม. พิจารณา
เห็นชอบโครงการส าคัญ 

ประจ าปี 2565 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

กระบวนการงบประมาณต่อไป 

ภายใน 29 ก.ย. 63 

ประชุม คจย.*  
เพื่อรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ภายใน 28 ส.ค. 63 
(หรือ ภายใน 1-2 ก.ย. 63) 

หมายเหตุ : ส านักงบประมาณสามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ในทุก Workshop 
              *คจย. - คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  

น าไปประกอบ Workshop 3    

สศช. ประมวลจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ

ทั้งหมดและแจ้งผลกลับไปยงั
หน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการประชุมรายงาน
ผลการด าเนินการ 

*******สศช. อยู่ระหว่างการจัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม Workshop******* 

http://nscr.nesdb.go.th/


7 www.nesdc.go.th 3 กรกฎาคม 2563 

“โดยมี จ.1 เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอด เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้ด าเนินการสอดคล้องกับหลักการ XYZ และเป็นไปใน
ทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างบูรณาการ” 

Z 

Y 

X 

จ.1 จ.1 จ.2 จ.3 จ.1 จ.2 จ.3 ในฐานะ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
ที่ขับเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เป็น จ.1 – จ.3 อาจมีได้หลายบทบาท ตามแต่ละแผนแม่บทฯ ที่ตนรับผิดชอบอยู่  

Y2 

Y1 

• ถ่ายทอด ท าความเข้าใจ
แนวทางฯ สู่การปฏิบัติกับ 
จ.2 จ.3 และหน่วยงาน 

• ถ่ายทอด เสนอแนะ หรือให้
ค าแนะน าประกอบการวิเคราะห์
จัดท า X ให้สอดคล้องกับหลักการ 
XYZ และไปในทิศทางที่มุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

จ.2 Ensure การด าเนินงาน/
วิเคราะห์จัดท า X ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายระดับประเด็น 

จ.3 Ensure การด าเนินงาน/
วิเคราะห์จัดท า X ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

จัดท า X ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี 

วิเคราะห์องค์ประกอบ/ปัจจัยส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย  
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จ.1 – จ.3  

โครงการ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ าที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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ส ารวจการด าเนินงานที่ผ่านมาความก้าวหน้า 
ณ ปัจจุบัน ศึกษาอุปสรรค ความท้าทาย 
ข้อสังเกต ฯลฯ  
 
ข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย  

เป้าหมาย หลักการ XYZ องค์ความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์ best practices  
และ lesson learned 

โครงการท่ีจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จควรมีลักษณะอย่างไร 

DATA-DRIVEN X* 
จ.1 / จ.2 จ.3 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ * นับจากนี้ทุกการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ การด าเนินงานตามภารกจิของทุกหน่วยงานจะต้องเป็น Data Driven   

Re-think / Re-design / Revise  

การปรับปรุง/พัฒนาการปฏบิัต ิ
ที่มุ่งไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมาย 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

4 เป้าหมาย 
(11.1%) 

12 เป้าหมาย 
(33.3%) 

6 เป้าหมาย 
(16.7%) 

15 เป้าหมาย 
(41.7%) 

19 เป้าหมาย 
(13.6%) 

49 เป้าหมาย 
(35%) 

31 เป้าหมาย 
(22.1%) 

41 เป้าหมาย 
(29.3%) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

37เป้าหมาย 

140 เป้าหมาย 
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การมองเป้าร่วมกัน : Worksheet 1 จากหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างการสรุปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แสดงเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก (พิจารณาจากบทบาท/ภารกิจตาม
การแบ่งกระทรวงของหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น ๆ) โดย

หน่วยงานดังกล่าวจะต้องจัดท าโครงการ เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน (พิจารณาจากบทบาท/
ภารกิจตามการแบ่งกระทรวงของหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น ๆ) 

โดยหน่วยงานดังกล่าวอาจจัดท าโครงการ เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ สศช. ได้เตรียมตัวอย่าง Worksheet 1 ในประเด็นที่ท่านเกี่ยวข้องไว้ที่โต๊ะของท่านแล้ว 
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ผลการรวบรวม Worksheet 1 ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนแม่บท ประเด็น (1) ความมั่นคง 
แผนแม่บทย่อย 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ผล Worksheet 1 หน้า 1 

แผนแม่บทยอ่ย 0101

เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1) 010101

หน่วยงานเจา้ภาพ จ.3

กระทรวง ช่ือหน่วยงาน จ านวนหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กระทรวง ช่ือหน่วยงาน จ านวนหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กลุ่มงำนควำมมัน่คง ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

กรมกำรพฒันำชุมชน

กรมกำรปกครอง

กระทรวงวฒันธรรม กรมกำรศำสนำ
กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำติ
ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด

กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

2 หน่วยงาน

9 หน่วยงาน

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์นิเพ่ิมข้ึน

การรักษาความสงบภายในประเทศ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

กระทรวงมหำดไทย

ส่วนรำชกำรไมสั่งกดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง

ส่วนรำชกำรไมสั่งกดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง หลกั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง สนับสนุน

เป้าย่อย 010101 

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

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

เป้าหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) 
ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน  
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ 
“องค์ประกอบ” หมายถึง 
ปัจจัยใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้

องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบมีบทบาทใน

การท าให้เป้าหมายบรรลุได้ 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลุได้ 

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 

... 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 



13 www.nesdc.go.th 3 กรกฎาคม 2563 

แนวทางที่ 2 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

Worksheet 2  
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เป้าหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

Final Value Chain 
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แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวช้ีวัด Y1 

ตัวช้ีวัด Y2 

ตัวช้ีวัด Z 

กลุ่มตัวช้ีวัด Z 
Z 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ/ภารกิจประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

เป้าหมายผลลัพธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อยา่งไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร ่
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 

ห่วงโซ่คุณค่า 
 (Value Chain) 

XXXXXX1 

XXXXXX2 

XXXXXX3 

XXXXXX.. 

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

Y2 

Y1 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ ... 

ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 1 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 
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• X can be both projects or …… 

• If not project please remark * that it is not 

การจัดท า X 

Workshop ย่อย ช่วงวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2563 

เจา้ภาพ จ.1 – จ.3 ของแตล่ะประเด็นแจง้วนัและเวลาท่ีสะดวกส าหรบัการ
จดั Workshop ยอ่ย กบัเจา้หนา้ท่ี สศช. เพ่ือเจา้หนา้ท่ี สศช. อ  านวย
ความสะดวกในการจดั Workshop ดงักลา่ว 

เจ้าภาพ จ.1 – จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ า 
ที่จ าเป็น* ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยนั้น 
*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน

จะระบุรายละเอียดลักษณะของ X ให้ชัดเจน 
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ตัวอย่างการจัดท าโครงการส าคัญ จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

Z 
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5  
ณ ปี 2560 มีการเติบโตร้อยละ 2.72 

แผนงาน / 
โครงการ 

Missing Link ? 

เป
้าห

มา
ย 

Y1
 Y 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร 

โครงการ Trade Fair งานแสดงสินค้า
ในประเทศและต่างประเทศ 

แผนงาน / 
โครงการ 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านปาล์มน้ ามันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและ

น าไปสู่การพัฒนาโรงงานต้นแบบ 

แผ
น

ระ
ดับ

 
ที่ 

3 
O

U
TP

U
T

 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ 

เป
้าห

มา
ย 

Y2
 

X 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

ส่งเสริมการน างานวิจัยเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มดา้น
ยางพารามาใช้ต่อยอดในเชิงพาณชิย์ พร้อมพัฒนา

บุคลากรด้านนวัตกรรมการแปรรูปยางพารา 

090001 
090002 

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

090101  

090102  

090201  

090203  

090202  

090301  

090302  

090303  

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต ้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ

ผลิตสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในการผลิตและบริหารจัดการด้าน

การเกษตรอย่างเป็นระบบ 

ห่วงโซ่คุณค่า 
 (Value Chain) 

การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคและอุปโภคจาก 
ภาคประชาชน 

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน 
•วิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่า เ พ่ิมสินค้า
เกษตรและการท่องเที่ยว 

•นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีทิศทาง
ชัดเจนและก่อให้เกิดการแข่งขัน 
•ความพร้อมของปัจจัยการผลิตและ
ปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน 

•ประชาชนมีการจ้างงานและรายได้ 

การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคและอุปโภค
จากภาคประชาชน 

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน 

• วิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
และการท่องเที่ยว 

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีทิศทางชัดเจนและ
ก่อให้เกิดการแข่งขัน 

• ความพร้อมของปัจจัยการผลิตและปัจจัย
แวดล้อมที่สนับสนุน 

• ประชาชนมีการจ้างงานและรายได้ 
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รายละเอียดโครงการ (X) 

หน่วยงานเอาเขา้ eMENSCR ภายในเดือน ก.ค. 63 

หน่วยงาน  
หรือส่วนราชการ 
เจ้าของโครงการ 

น าเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565  
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5) 

eMENSCR 

(M1 – M5) 

สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ห่วงโซ่คุณค่า (องค์ประกอบและปัจจัย)  

M1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง 

M2 – M3 เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการ (X) 
รายละเอียดโครงการ  

• ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ 
• หลักการและเหตุผล 
• วัตถุประสงค์ 
• เป้าหมาย (Output/Outcome/ผลท่ีคาดว่าจะเกิด/ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

• รายละเอียดกิจกรรม 
• ประมาณการงบประมาณ 

M4 – M5 กิจกรรมและงบประมาณ 
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แนวทางที่ 3 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) 

*สศช. ด าเนินการแล้วเบื้องต้น 

ข้อมูลโครงการส าคัญที่มี
ค ว าม เ ร่ ง ด่ ว น  พร้ อ ม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบปร ะม า ณ ปร ะจ า ปี
งบปร ะมาณ 2565 ที่
เหมาะสม 

รายการโครงการส าคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการส าคัญทั้งหมดที่ได้รบัการจัดอันดับ

ความส าคัญของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 จ.3 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

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  

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
งต่

 า 

ผลกระทบของโครงการ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 
ระ

ยะ
ห่า

งจ
าก

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

ระ
ยะ

ห่า
งต่

 า 
Q1 Q2 

Q3 Q4 
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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
งต่

 า 

   ระยะห่างระหว่างสถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมาย 
ที่ถูกก าหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ* 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่า
เป้าหมาย 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

     พิจารณาจากความสามารถของ
โครงการในการสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมาย(contribution)  ความ
สอดคล้ อ งปั จ จั ย ส า คัญภาย ใต้
องค์ประกอบ และอื่น ๆ  

ด าเนินการโดย :  สศช. คจย. จ.1 และ สงป. ร่วมกันพิจารณา 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

แนวทางที่ 3 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) 

แนวทางการจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) 

Q1 Q2 

Q3 Q4 
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การด าเนินการต่อไปเม่ือได้โครงการส าคัญที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญแล้ว 

สศช. รวมรวมรายชื่อโครงการส าคัญที่ผ่านการจัดล าดบัความส าคัญข้างต้น เพ่ือติดตามการไดร้ับการจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ eMENSCR  

หน่วยงาน  
หรือส่วนราชการ 
เจ้าของโครงการ 

น าเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565  
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5) 

โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานน าเข้า/  
โครงการส าคัญที่ได้รับการจัดล าดบัความส าคัญแล้ว 

eMENSCR 

ติดตามการได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ 

อย่างเหมาะสม 

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ 

ผ่าน M7 

โครงการ 
งบประมาณ 
(ที่ขอรับการ

จัดสรร) 

การจัดสรรงบประมาณ 2565 

ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ 

จ านวน  
(บาท) 

1..... 2XXXXXXX  18XXXXXX 

2..... 3XXXXXXX X - 

n..... 4XXXXXXX  35XXXXXX 
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แนวทางท่ี 4 ตามมติ ครม. 5 พ.ค. 63: 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...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออื่น  

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

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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03 02 01 

ผลที่ได้จากแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์  

แบบบูรณาการร่วมกัน 

•ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อ 

การบรรลุเป้าหมาย 
• ข้อเสนอโครงการส าคัญ (X) 

04 

แผนปฏิบัติ
ราชการรายป ี
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Workshop Session 
การพิจารณา Value Chains 
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เม่ือวานคยุกบัทา่นไมโล 
 
บอกวา่อยากได ้1 หนา้ท่ีเปน้การบอก
กระบวนการคิดของ value chain 

 
ค าถามอะไรท่ีตอ้งท า 
 
เช่น อะไรท่ีท าใหเ่ปา้ยงัไมบ่รรล ุ
 
มีองคนี์แ้ลว่ เปา้จะดีขึน้ไหม อะไรประมาณนี ้
 
ปัจจยัอะไร ท าใหอ้งคนี์ดี้ 

การพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
“องค์ประกอบ” เป็นท่ีรวบรวมของ “ปัจจัย”  

ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เป้าหมายท่ีก าหนดไว้บรรลุผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ท่านสามารถพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยจากการตอบค าถาม ดังนี้  
1. ประเด็น สาเหตุ ปัญหา หรือ ความท้าทาย (องค์ประกอบ) อะไรบ้างที่ส่งผลให้เป้าหมายบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ประเด็น สาเหตุ ปัญหา ความท้าทาย หรือ อุปสรรค (องค์ประกอบ) อะไรบ้างที่ส่งผลให้เป้าหมายไม่บรรลุผล 
3. องค์ประกอบ หรือปัจจัยที่ท่านก าหนดจะท าให้เป้าหมายขับเคลื่อนได้จริงหรือไม่ อย่างไร  
4. ปัจจัยที่ท่านก าหนดภายใต้องค์ประกอบดังกล่าวจะส่งผลให้องค์ประกอบนั้นส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือไม ่
    * 1 องค์ประกอบมีได้หลายปัจจัย 
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ปัจจัยภายใต้ 
องค์ประกอบของ VC  

ที่จะช่วยให้องค์ประกอบ 
มีบทบาทในการช่วยให ้

เป้าหมายบรรลุได้ 

 สศช. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประมวลหาว่ามี

องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างท่ีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  อาทิ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลและปีใหม่ (ปี 25559-2562) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  // ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม //     ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  

เป้าหมายย่อย               ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
ของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนแม่บท (7) ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

ต้นทาง ปลายทาง กลางทาง 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ค่าเป้าหมายปี 2565 เท่ากับ 12 คน ต่อ 1 แสนคน) เป้าหมายแผนย่อย 

การควบคุมการจราจร 
• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

และการบังคับใช้  
• อุปกรณ์ควบคุมระบบ

สัญญาณไฟ 

ผู้ใช้ถนน 
• ทักษะ/ความรู้/

ประสบการณ์ในการขับขี ่
• การมีวินัยการใช้ถนน 
• การปฏิบัติตามกฎจราจร 

ยานพาหนะ 
• สมรรถนะได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย 
• สภาพการใช้งาน 

ถนน 
• ศึกษา ออกแบบ 
• ก่อสร้าง 
• การบ ารุงรักษา 

องค์ประกอบของ VC 

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 

070105 

ถนน ยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัตเิหต ุ

กฎหมายและระเบียบ 

• ศึกษา ออกแบบ 
• ก่อสร้าง 
• การบ ารุงรักษา 

สมรรถนะ สภาพการใช้งาน ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

ฯลฯ 

• การปฏิบัติตามกฎจราจร 
• ทักษะ/ความรู้/

ประสบการณ์ 

• กลไกการส่งต่อคนเจ็บ 
• -การประสานแจ้งเหตุ 
            ฯลฯ 

การบังคับใช้ 

0 100 

แผนแม่บทย่อย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมายย่อย               จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ 230501 

แผนแม่บทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทย่อย XXXXXX 

V01 องค์ประกอบ V02 องค์ประกอบ V03 องค์ประกอบ V.. องค์ประกอบ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
......................................
......................................
......................................
...................................... 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการและหน่วยงานเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ 

• F0101 ปัจจัย  
• F0102 ปัจจัย  
• F0103 ปัจจัย 
• F0104 ปัจจัย 

• F0201 ปัจจัย  
• F0202 ปัจจัย  
• F0203 ปัจจัย 
• F0204 ปัจจัย 

• F0301 ปัจจัย  
• F0302 ปัจจัย  
• F0303 ปัจจัย 
• F0304 ปัจจัย 

• F0401 ปัจจัย  
• F0402 ปัจจัย  
• F0403 ปัจจัย 
• F0404 ปัจจัย 

AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG … 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

XXXX1 
XXXX2 
XXXXn 

เติมในฐานะหน่วยงานของท่าน 

เติมในฐานะ จ.1 



27 www.nesdc.go.th 3 กรกฎาคม 2563 

ใหม ่ขอหนา้ยากแต่ส  าคญัมาก  
Checklist ความเป็น FVC ท่ีตอ้งเป็นของ 
xxxxxx และของ Thailand 
ครอบคลมุทัง้หมด – หน่วยงานครอบคลมุ
หมดไหม 
เป็นของเปา้ 

การพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนขององค์ประกอบและปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)   

Checklist: ข้อควรค านึงในการพิจารณาความสมบูรณ์ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นห่วงโซ่ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (ไม่ใช่ของหน่วยงาน/เจ้าภาพ) จึงต้องมีการได้
ข้อสรุปร่วมกับระหว่าง จ.1 จ.2 จ.3  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายต้องมีความครบถ้วน ไม่มีหน่วยงานใดตกหล่น  

องค์ประกอบและปัจจัยที่น ามาใส่ในห่วงโซ่ต้องครอบคลุมครอบคลุมภารกิจหรือการด าเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
กับเป้านั้น ๆ   

องค์ประกอบและปัจจัยที่ท่านก าหนดครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น  

แต่ละองค์ประกอบและปัจจัยที่ท่านก าหนดมีความสัมพันธ์กัน มีความชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อนระหว่างกันและกัน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ประกอบและปัจจัยที่ท่านก าหนดแปลงเป็นโครงการ/การด าเนินงาน (X)  
เพื่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  


