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เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทําโครงการสําคัญประจําป 2565

เพ่ือบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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โครงการ/การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

ทุกหนวยงานของรัฐตองดําเนินงานโดยมุงเนนการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ

ตามหลักความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ

eMENSCR
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หนาที่ของหนวยงานในการจัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ 2565

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ 2565 ประกอบดวย 4 แนวทาง

การมองเปาหมายรวมกันในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

การมองเปาหมายรวมกัน

01
จัดทําโครงการสําคัญตาม

การวิเคราะห Gap Analysis 

ตลอดหวงโซคุณคา

การจัดทําโครงการสําคัญ

02

การจัดลําดับความสําคัญ

ของขอเสนอโครงการ

การจัดลําดับความสําคัญโครงการ

03

• โครงการสําคัญเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ตามแผนแมบท

• โครงการอ่ืนๆ/ภารกิจประจํา

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

04

ท้ังนี้ ครม. ไดมอบหมายใช สศช. ดําเนินการตามแนวทางการขับเคล่ือนท้ัง 4 แนวทาง รวมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป. 

ใหแลวเสร็จสําหรับใชในการจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2565 ตอไป
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การมองเปาหมายรวมกันใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

การมองเปาหมายรวมกัน
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การมองเปาหมายรวมกัน : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เกี่ยวของหลักกับยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน

แผนแมบทฯ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ความสามารถในการแขงขนัดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยี และดานโครงสราพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น

2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น

สถานการณและเปาหมายระดับประเด็น

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

Z

Y2

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกอบไปดวย 5 แผนยอย

1.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพ้ืนฐาน

5. ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Y1
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ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจาก

การวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิด

การขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบนั

วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดาน

เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานเศรษฐกิจ

แผนยอย

เปาหมายแผนยอย (Y1):

: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานสังคม

แผนยอย

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย และความเสมอภาคทาง

สังคมไดรับการยกระดับเพ่ิมขึ้น 

จากผลการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสังคม

เปาหมายแผนยอย (Y1):

หนวยงานเจาภาพ
ประเด็น  (23)  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

เปาหมาย :

: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ดานสิ่งแวดลอม

แผนยอย

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลคาของ

เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพ่ิมขึ้น

เปาหมายแผนยอย (Y1):

:การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ดานองคความรูพ้ืนฐาน

แผนยอย

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ

เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียม

ประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

เปาหมายแผนยอย (Y1):

: ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

แผนยอย

จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ

พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

เปาหมายแผนยอย (Y1):

การมองเปาหมายรวมกัน : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น

2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมขึ้น

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนา

ของภาคเอกชนตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น
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ผลการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ระดับประเด็นแผนแมบท

ระดับแผนแมบทยอย

140 เปาหมาย

37เปาหมาย

41 เปาหมาย 
(29.3 %)

31 เปาหมาย 
(22.1 %)

19 เปาหมาย 
(13.6%)

49 เปาหมาย 
(35%)

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรชาติ 2562

6 เปาหมาย
(16.22%)

12 เปาหมาย
(32.43%)15 เปาหมาย

(40.54%)

4 เปาหมาย
(10.81%)

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230001 ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน

230002 มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

เปาหมายระดับประเด็น

(Y2)

เปาหมายระดับแผนยอย (Y1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม

230201

230101

ผลการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

230102 วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดาน

เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ

เพ่ิมขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เชิงสังคม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานส่ิงแวดลอม

230301
การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวตักรรม

ในการเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน

เพ่ิมขึ้น

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพ้ืนฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน

ทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

230501

ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมขึ้น

230502 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น
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ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทยอย 23.1 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ

เปาหมาย

แผนแมบทยอย

(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

(2) วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจ

ท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมขึ้นจากการวิจัย

(ป 61 - 65)

เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

(ป 66 - 70)

เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

(ป 71 - 75)

เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

(ป 76 - 80)

เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

จํานวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดสวนของรายไดจากผลิตภัณฑนวัตกรรมตอรายไดท้ังหมดเพ่ิมขึ้น

(ป 61 - 65)

เพ่ิมขึ้น 1 เทาจากปฐาน

(ป 66 - 70)

เพ่ิมขึ้น 2 เทาจากปฐาน

(ป 71 - 75) 

เพ่ิมขึ้น 3 เทาจากปฐาน

(ป 76 - 80)

เพ่ิมขึ้น 5 เทาจากปฐาน

มุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยความตองการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตดานการเกษตร ศักยภาพของ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมท้ังการสราง

เครือขายรวมกับภาคการศึกษาท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบท่ีเปน

ท่ียอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการท่ีมี

คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ
230101

230102

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม
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แผนแมบทยอย 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม

เนนประเด็นสําคัญทางสังคมของประเทศท่ีตองใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนสังคมไทย ไดแก การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทุกกลุม ท้ังดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแส

โลกาภิวัฒนของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทัล การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา 

การแกปญหาความเหล่ือมลํ้าในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล

เปาหมาย

แผนแมบทยอย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอ

ภาคทางสังคมไดรับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

230201

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

หมายเหตุ * อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตวัชีว้ดัและคาเปาหมาย

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* 

(รอยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)

(ป 61 - 65)

- *

(ป 66 - 70)

- *

(ป 71 - 75)

- *

(ป 76 - 80)

- *
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม
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แผนแมบทยอย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานส่ิงแวดลอม

เนนประเด็นสําคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของประเทศท่ีตองใชการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนเครื่องมือในการสรางและพัฒนาองค

ความรู เทคโนโลยีท่ีสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมท้ังระบบอยางครบวงจร สงเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล รวมท้ัง การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการจัดการกาซเรือนกระจก

และดานพลังงานหมุนเวียน

เปาหมาย

แผนแมบทยอย
การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางย่ังยืน

เพ่ิมขึ้น

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

230301

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สัดสวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดานเศรษฐกิจชีวภาพ

ตอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรทั้งหมด

(ป 61 - 65)

จัดทําฐานขอมูลและมขีอมลู

ปฐาน เกี่ยวกับสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร ส่ิงบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรดานเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ

(ป 66 - 70)

สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ

เพิ่มขึ้น 1 เทา

(ป 71 - 75)

สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ

เพิ่มขึ้น 2 เทา

(ป 76 - 80)

สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ

เพิ่มขึ้น 3 เทากระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม
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แผนแมบทยอย 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน

เนนการวิจัยท่ีสรางองคความรูพ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ

หรือนวัตกรรมทางสังคม รวมท้ังการสรางนวัตกรรมเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน

เพ่ือใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยท่ีประเทศมีความเขมแข็ง

เปาหมาย

แผนแมบทยอย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 

4 ดานทัดเทียมประเทศท่ีกาวหนาในเอเชีย

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

230401

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อันดับความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล

(ป 61 - 65)

อันดับ 1 ใน 20

ของประเทศ

ที่กาวหนาในเอเชีย

(ป 66 - 70)

อันดับ 1 ใน 15

ของประเทศ

ที่กาวหนาในเอเชีย

(ป 71 - 75)

อันดับ 1 ใน  10

ของประเทศ

ที่กาวหนาในเอเชีย

(ป 76 - 80)

อันดับ 1 ใน 5

ของประเทศ

ที่กาวหนาในเอเชีย

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม
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ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทยอย 23.5 : ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เปาหมาย

แผนแมบทยอย

จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมัยใหมท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ

ภาครัฐเพ่ิมขึ้น

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

อัตราจํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีจําเปน

ตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

(ป 61 - 65)

รอยละ 10

(ป 66 - 70)

รอยละ 20

(ป 71 - 75)

รอยละ 50

(ป 76 - 80)

รอยละ 80

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ

(ป 61 - 65)

70:30

(ป 66 - 70)

75:25

(ป 71 - 75) 

80:20

(ป 76 - 80)

80:20

เนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิม

จํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมท่ังการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพและการวิเคราะห

ทดสอบ

230501

230502

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม



nscr.nesdb.go.th 1420 พฤษภาคม 2563

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ

เปาหมายแผน

แมบทยอย

: การวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม 

ดานเศรษฐกิจ

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของ

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของ

สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

ในป 2560  มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

ของภาคเอกชน รวม 124,000 ลานบาท (คา

เทียบเคียง) โดยสวนใหญเปนการลงทุนวิจัยใน

อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพเดิม ไดแก ยาน

ยนต  ร อยละ 15  อาหาร ร อยละ 13 และ

ปโตรเลียม รยยละ 10 ท้ังนี้ สําหรับอุตสาหกรรม

เปาหมายในอนาคต อาทิ การแพทยครบวงจร การ

บินและโลจิสติกส และดิจิทัล ยังไมมีสัดสวนการ

ลงทุนใหเห็นอยางมีนัยสําคัญ

ต่ํากวาคาเปาหมาย

ในชวงป 2560  มีบริษัทในประเทศไทยท่ีมีการใช

นวัตกรรมในการดําเนินงาน ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางกาว

กระโดด จากป 2557 ท่ีมีสัดสวนรอยละ 50 และเพิ่มข้ึน

เปนรอยละ 78  ในป 2559 และลดลงเล็กนอยเปนรอย

ละ 76 ในป 2560 ซึ่งในการนํานวัตกรรมมาใชมีระดับ

ความซับซอนมากข้ึนกวาท่ีผานมา ไดแก นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ  ซึ่งจากการ

สํารวจพบวา ผูประกอบการท่ีใชนวัตกรรม 53,365 

กิจการ สามารถสรางสินคาใหมเขาสูตลาดจํานวน 

428,340 รายการ บริการใหม จํานวน 74,503 รายการ 

และกระบวนการดําเนินธุรกิจใหม 44,745 รายการ

สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิประจําป 2562
บรรลุคาเปาหมาย

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลยัของรัฐ
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

230102

วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดาน

เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยป 2560

124 พนัลานบาท
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม

เปาหมายแผน

แมบทยอย

: การวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม 

ดานสังคม

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของสถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

ในป 2561 มีผูขอย่ืนและไดรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมมากข้ึน จากป 2560

ท่ีมีจํานวน 6 โครงการ วงเงินสนับสนุน 7.574 ลานบาท และกอใหเกิดมูลคาการลงทุน 22.8 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนเปน 39 โครงการ ในป 2561 โดยมีวงเงินสนับสนุน 73.571 ลานบาท กอใหเกิดมูลคาการ

ลงทุน 514.875 ลานบาท โดยมีโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ท่ีมากท่ีสุดเปน ดานเกษตรกรรมย่ังยืน 

ดานการทองเท่ียวและวัฒนธรรม และดานความเปนเมือง ตามลําดับ

ต่ํากวาคาเปาหมาย

230201

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ

เพ่ิมขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เชิงสังคม

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักนายกรัฐมนตรี
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานส่ิงแวดลอม

เปาหมายแผน

แมบทยอย

: การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

ดานสิ่งแวดลอม

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของสถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

ใ น ป  2 5 6 2   มี จํ า น ว น สิ ท ธิ บั ต ร ด า น 

Biotechnology ในชวง 5 ปลาสุด (2557-2561) 

จํานวน 1-2 สิทธิบัตรตอปเทานั้น และหากพิจารณา

สถ าน กา รณ จ า กก า ร พัฒ นา น วั ต ก ร ร ม ด า น

ส่ิงแวดลอม จากขอมูลสถิติการพัฒนานวัตกรรม ใน

สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ และสาขาเศรษฐกิจการผลิต

และการหมุนเ วียน  ในป  2562 มีผูขอ รับการ

สนับสนุ นการพัฒนาน วัตกรรม จํานวน  127  

โครงการ หรือประมาณรอยละ 53 ของโครงการ

ท้ังหมด โดยเปนโครงการท่ีมุงสงเสริมการสราง

นวัตกรรมตลอดหวงโซมูลคาอยางยั่งยืน

ต่ํากวาคาเปาหมาย

230301

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักนายกรัฐมนตรี

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวตักรรม

ในการเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน

เพ่ิมขึ้น
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน

เปาหมายแผน

แมบทยอย

: การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

ดานองคความรู

พ้ืนฐาน

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของสถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

ในป 2561 ดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี ตาม

รายงานดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย พบวาประเทศไทยมีรายจายทาง

เทคโนโลยีสูงถึง 440,153 ลานบาท ขณะท่ีมี

รายรับทางเทคโนโลยี 182,603 ลานบาท หรือ

คิดเปนสัดสวนมากถึง 2 เทา ทําใหเห็นวา

ประเทศไทยมีสถานะเปนผูรับทางเทคโนโลยี 

ท่ีตองพึ่งพาองคความรูจากตางประเทศเปน

หลัก โดยแนวโนมท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  

สะทอนถึงการขาดการพัฒนาองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีของตนเอง สงผลตอการมี

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีฐานท่ีทัดเทียม

ประเทศท่ีกาวหนาในเอเชียได

ต่ํากวาคาเปาหมาย

230401

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยของรัฐ

จังหวัดและกลุมจังหวัด

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน

ทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เปาหมายแผน

แมบทยอย

: ดานปจจัย

สนับสนุนใน

การวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของ

ตัวอยางหนวยงานที่เก่ียวของ

สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

ในป 2562 มีจํานวนหองปฏิบัติการ 8,798 แหง 

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 25 จากป 

2558 ท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการ 8,580 แหง

ต่ํากวาคาเปาหมาย

ในป 2560  มีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนตอภาครัฐ คิดเปน 80 ตอ 20 ซึ่งเปนการ

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จาก 70 : 30 ในป 2558 และ 

73 : 27 ในป 2559 ซึ่งเปนการบรรลุเปาหมายเกิน

กวาท่ีคาดไว โดยควรรักษาระดับการลงทุนดานการ

วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐไว  และ

มุงเปาการวิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของประเทศในระยะยาว 

สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

บรรลุคาเปาหมาย
กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมขึ้น

230501

230502

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น

ในป 2561 มีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและ

พัฒนา ในอัตรา 1.70 คนตอประชากร 1,000 คน 

เพิ่มข้ึนจากป 2560 ท่ีอยูในอัตรา 1.38 คนตอ 

ประชากร  1,000  คน  โดยเปนบุ คลากร ใน

ภาคเอกชน รอยละ 63 สถาบันการศึกษา รอยละ 

23 และหนวยงานภาครัฐ รอยละ 12
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การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผูประสานงานหลัก ........................................................เบอรติดตอ : ………………………email : ………………………….

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแมบทที่เปนตัวอักษรสีฟาพรอมขีดเสนใตกํากับ เพื่อ

ไปหนายอย>

23 แผนแมบท /140 เปาหมายแผนแมบทยอย
01 ความมั่นคง

02 การตางประเทศ

03 การเกษตร

04 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

05 ทองเที่ยว

06 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

07 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

08 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

12 การพัฒนาการเรียนรู

13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

14 ศักยภาพการกีฬา

15 พลังทางสังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

18 การเติบโตอยางยั่งยืน

19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Worksheet 1 : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

รหัส

แผน

ความเกี่ยวของของหนวยงานในการขับเคลื่อนเปาหมาย

แผนแมบทยอย

คําอธิบายความเกี่ยวของ

กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดของหนวยงานขางตนใหครบถวนในหนานี้เพียงหนาเดียว

 ขอมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัติในทุกหนาถัดไป

หนาปก  : ภาพรวมของความเก่ียวของระหวางหนวยงานของทาน

กับเปาหมายแผนแมบททั้ง 23 ประเด็น 

สวนที่ 2 : ระบุความเก่ียวของของเปาหมายแผนแมบทยอยเฉพาะที่หนวยงานของทาน

มีสวนเก่ียวของในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ทั้งหลักและ

สนับสนุนพรอมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง (เลือกไดมากกวา 1 เปาหมาย และ 1 แผนแมบทฯ)

วีดิทัศนชี้แจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

ภายใน 8 มิ.ย. 63

สิ่งที่หนวยงานตองทํา พิจารณาหนาท่ีภารกิจของหนวยงานของทานกับเปาหมายของแผนแมบทฯ ท้ัง 23 ประเด็น 

หนวยงานสง Worksheet 1 กลับมาท่ี สศช. โดยการอัพโหลดไฟลผานระบบ eMENSCR2
1

Worksheet 1 
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การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย Worksheet 1 

หนวยงานกรอกขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงานในสวนท่ี 1

เขียนพรรณนาเพ่ืออธิบายความ

เกี่ยวของของหนวยงานในการ

ขับเคล่ือนเปาหมายแผนแมบทยอย

หนวยงานพิจารณาเลือกเปาหมายแผนแมบทยอย

เฉพาะท่ีหนวยงานมีความเกี่ยวของในการขับเคล่ือน

และเลือกระดับความเกี่ยวของ (หลัก หรือ สนับสนุน) 

(เลือกไดมากกวา 1 เปาหมาย)

*เอกสาร worksheet 1 ท่ีใหหนวยงาน Download 

มีรายละเอียดวิธีการกรอกขอมูลกํากับทุกสวนดวยแลว

เอกสารประกอบการดําเนินการ Worksheet 1

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )
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การมองเปาหมายรวมกัน : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

พิจารณาเลือกเปาหมายแผนแมบทยอย และความเก่ียวของในการขับเคลื่อนเปาหมายท่ีเลือกของ สศช. 

เปาหมายแผนแมบทยอย

สศช. เปนหนวยงานวางแผนและกําหนดนโยบายในการ

พัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญในการนําแนวนโยบาย

ดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอันนําไปสูการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนในระยะยาว หลุดพนจากกับดักประเทศกําลังพัฒนา 

เขาสูประเทศท่ีพัฒนาแลว

แผนแมบทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทยอย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ

(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
สงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

ระดับความเกี่ยวของ สนับสนุน

เปาหมาย

คาเปาหมาย
ป 2561 -

2565

ป 2566 -

2570

ป 2571 -

2575

ป 2576 -

2580

1. ความสามารถในการ

แขงขันดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

และดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น

อันดับ 

1 ใน 30

อันดับ 

1 ใน 30

อันดับ 

1 ใน 30

อันดับ 

1 ใน 30

2. มูลคาการลงทุนวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมขึ้น

รอยละ 

1.5

รอยละ 

1.7

รอยละ 

1.9

รอยละ 

2.0

เปาหมาย

คาเปาหมาย

ป 2561 -

2565

ป 2566 -

2570

ป 2571 -

2575

ป 2576 -

2580

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจาก

การวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกดิการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก

ปจจุบัน

ตัวช้ีวัด อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมข้ึนจากการวิจัย

เฉลี่ยรอยละ

5 ตอป

เฉลี่ยรอยละ

5 ตอป

เฉลี่ยรอยละ

5 ตอป

เฉลี่ยรอยละ

5 ตอป

2. วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกจิทีม่ีนวัตกรรมเพ่ิมขึน้

ตัวชี้วัด จํานวนวิสาหกิจที่มนีวตักรรมทีม่ีสัดสวนของรายไดจาก

ผลิตภัณฑนวัตกรรมตอรายไดทัง้หมดเพ่ิมขึน้

เพ่ิมขึ้น 1 เทา

จากปฐาน

เพ่ิมขึ้น 2 เทา

จากปฐาน

เพ่ิมขึ้น 3 เทา

จากปฐาน

เพ่ิมขึ้น 5 เทา

จากปฐาน

เปาหมายระดับประเด็น เปาหมายระดับแผนยอย

ตัวอยาง Worksheet 1
จัดทําโดย สศช.
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การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
ตัวอยาง Worksheet 1

จัดทําโดย สศช.

สวนท่ี 2 : 

ระดับความเกี่ยวของในการขับเคล่ือน

เปาหมายแผนแมบทยอย

สวนท่ี 1 : 

ขอมูลหนวยงาน

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )



nscr.nesdb.go.th 2320 พฤษภาคม 2563

การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )
eMENSCR

 ใหกองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย) รวบรวมไฟล Worksheet 1 จากกองอ่ืน ๆ ภายใต

สังกัดของกรมเปน 1 ไฟล

 กองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือท่ีไดรับมอบหมาย) 

นําเขาไฟลเอกสารในนามกรม โดยใช username/password

ของกอง

 เขาสูระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพ่ิมขอมูล” เพ่ือ
เขาถึงหนาอัพโหลดไฟล

ใหหนวยงานสง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟลผาน

ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html)  

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพ่ือที่ สศช. จะไดสรุปผลและเผยแพรผาน

website NSCR ตาม QR code ที่แจงใหทราบแลวกอนหนา

การอัพโหลดไฟล Worksheet เขาสูระบบ eMENSCR 

การจัดสง Worksheet 1

เพ่ือใหหนวยงานทราบขอมูลหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีสวนในการขับเคลื่อน

เปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ ประกอบการดําเนินการท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ตอไป

https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
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การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานท่ีมีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
ข้ันตอนและรายละเอียดการอัพโหลด 

Worksheet 1 เขาสูระบบ eMENSCR 

ชื่อชุดขอมูล

อัพโหลด Worksheet 1 ใส “WS1 ตัวยอช่ือ

หนวยงาน” อาทิ “WS1 สศช.”

รายละเอียดขอมูล
ใสรายละเอียดขอมูลของไฟลท่ีทานอัพโหลด โดยระบุ

“ความสอดคลองของหนวยงานท่ีมีตอเปาหมายแผนแมบทยอย"

หรือเลือกไฟลที่ทานตองการอัพโหลด

คลิก อัพโหลดขอมูล เพ่ืออัพโหลดไฟลและขอมูลทีท่านตองการ

ลากไฟลที่ทานตองการอัพโหลดมาใสในกลอง
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การมองเปาหมายรวมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การรวมกันคิด รวมกันวิเคราะห แบบบูรณาการรวมกัน ”

หนวยงานจะทราบวาตนเองมีภารกิจเกี่ยวของกับขับเคล่ือนเปาหมาย

แผนแมบทยอยใด เปาหมายนั้น ๆ มีหนวยงานใด ๆ อีกบางท่ีเกี่ยวของ 

จ. 3 และหนวยงานตาง ๆ ทราบวาในการดําเนินงาน 

เพ่ือบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ จะตองดําเนินการรวมกับ

หนวยงานใด เพ่ือใหเปาหมายท่ีตนเองมีสวนเกี่ยวของ

สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผูประสานงานหลัก ........................................................เบอรติดตอ : ………………………email : ………………………….

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแมบทที่เปนตัวอักษรสีฟาพรอมขีดเสนใตกํากับ เพื่อ

ไปหนายอย>

23 แผนแมบท /140 เปาหมายแผนแมบทยอย
01 ความมั่นคง

02 การตางประเทศ

03 การเกษตร

04 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

05 ทองเที่ยว

06 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

07 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

08 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

12 การพัฒนาการเรียนรู

13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

14 ศักยภาพการกีฬา

15 พลังทางสังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

18 การเติบโตอยางยั่งยืน

19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Worksheet 1 : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

รหัส

แผน

ความเกี่ยวของของหนวยงานในการขับเคลื่อนเปาหมาย

แผนแมบทยอย

คําอธิบายความเกี่ยวของ

กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดของหนวยงานขางตนใหครบถวนในหนานี้เพียงหนาเดียว

 ขอมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัติในทุกหนาถัดไป

ผลผลิตที่ไดจากแนวทาง ผลลัพธที่ไดจากแนวทาง

เปาหมายยอยท้ัง 140 เปาหมาย ท่ีมีรายช่ือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ ท้ังหลักและสนับสนุน 



nscr.nesdb.go.th 2620 พฤษภาคม 2563

จัดทําโครงการสําคัญตาม

การวิเคราะห Gap Analysis ตลอดหวงโซคุณคา

การจัดทําโครงการสําคัญ

การวิเคราะห หวงโซคุณคา (Value Chain) 
ท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

การวิเคราะหเพ่ือจัดทํา โครงการสําคัญ ตลอดหวงโซคุณคา 

ประจําปงบประมาณ 2565
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การจัดทําโครงการสําคัญ

1 เรียนรู : ทําความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซคุณคา (Value Chain) และปจจัยสําคัญ (Key Factors)  ในบริบทของการ

ขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย 

2 ลงมือทํา : หนวยงานวิเคราะหหวงโซคุณคา ปจจัยสําคัญ + เติมขอมูลใน Worksheet 2 ที่ สศช. เตรียมไวให

3 สงการบาน (1) : สงการบาน Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผานระบบ eMENSCR ภายในเดือน มิ.ย. 2563

สิ่งที่หนวยงานตองทํา

4 ทําความเขาใจกับชองวางการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยท่ีเกี่ยวของ และวิเคราะหหาโครงการสําคัญ (X) ประจําป 2565 ให

สอดคลองกับหวงโซคุณคา : ดาวนโหลด Worksheet 3 ท่ีเกี่ยวของและเอกสารขอมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทํา 

Worksheet 3 เพ่ือดําเนินการวิเคราะหหาโครงการสําคัญ (X) ประจําปงบประมาณ 2565 ใหสอดคลองกับทุกกระบวนการการ

ดําเนินงานตลอดหวงโซคุณคา

6 นํา X เขาสูระบบ eMENSCR : นํารายละเอียดของแตละโครงการสําคัญ (X) เขาสูระบบ eMENSCR

5 สงการบาน (2) : สง Worksheet 3 ท่ีไดดําเนินการตามขอ        แลวเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผานระบบ eMENSCR ภายใน

เดือน ก.ค. 2563 เพ่ือให สศช. ประมวลผลและจัดทําเอกสารรายการโครงการสําคัญสําหรับปงบประมาณ 2565 ของท้ัง 140

เปาหมายยอย สําหรับประกอบการพิจารณาความเรงดวนตามแนวทางท่ี 3 ท่ี ครม. มีมติเห็นชอบตอไป
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หวงโซคุณคา (Value Chain) คืออะไร?

ตนทาง กลางทาง

องคประกอบ 

ที่ 1

องคประกอบ 

ที่ …

องคประกอบ 

ที่ 2
องคประกอบ 

ที่ 3

องคประกอบ 

ที่ 4

ปลายทาง

ทรัพยากร ปจจัยแวดลอม กิจกรรม กระบวนการท่ีอยูในแตละชวงการดําเนินการ

• ปจจัยท่ี 1

• ปจจัยท่ี 2

...

• ปจจัยท่ี 1

• ปจจัยท่ี 2

...

• ปจจัยท่ี 1

• ปจจัยท่ี 2

...

• ปจจัยท่ี 1

• ปจจัยท่ี 2

...

• ปจจัยท่ี 1

• ปจจัยท่ี 2

...

เปาหมายแผนยอย 

ป 2565

หวงโซคุณคา (Value Chain) คือ องคประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มีความสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนระบบ 

ตั้งแตจุดเร่ิมตนของกระบวนการการดําเนินงาน (ตนทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดําเนินงาน (ปลายทาง) ที่สงผลตอการบรรลุ

เปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ ไดตามที่กําหนด

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)

230201

230301

230401

230101

230102

230501

230502

การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) ท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

230101

230102

230201

230301

230401

230501

230502

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย

และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคม

ไดรับการยกระดับเพ่ิมขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลคา

ของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพ่ิมขึ้น

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดาน

ทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม

ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ

เพ่ิมขึ้น
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

องคประกอบของหวงโซคุณคาโดยพิจารณาจากหนาท่ี มุมมองของหนวยงานตอเปาหมายแผนยอยท่ีตนเองเกี่ยวของ โดย มุมมองของ สศช. 

• สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐานจากการประยุกตใช 
R&D

• การเขาถึงเทคโนโลยี และ R&D 

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการ

• กระบวนการผลิตและบริหารจัดการ

ท่ีรองรับ R&D

• การสงเสริมการลงทุนท่ีเหมาะสม

• การเขาใจความตองการของกลุม

ผูบริโภค

• เครือขาย/แพลดฟอรมความรวมมอืเพ่ือคิดการวิจัยและพัฒนา

• บุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู ประสบการณในการคิด R&D และการนํา R&D ไปใช

• กฎหมายระเบียบท่ีเอื้อและสนับสนุนการใช R&D ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินคาและบริการ

• นโยบายสงเสริมการคิดคนและการประยุกตใช R&D ที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

การขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น

จากงานวิจัย

เฉล่ียรอยละ ๕ ตอป

สินคาและบริการ ผูประกอบการ R&D

ปจจัยสนับสนุน

เปาหมาย                           (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

แผนแมบทยอย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ

230101

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
ตัวอยางการจัดทํา Value Chain 

ของเปาหมายยอยท่ีเกี่ยวของกับ สศช.
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สิ่งที่หนวยงานตองทํา
วิเคราะหหาบทบาทและความเก่ียวของของหนวยงานใน Value Chain ของเปาหมายแผนแมบทยอย

ท่ีหนวยงานมีความเกี่ยวของ และกรอกขอมูลดังกลาวใน Worksheet 2

หนวยงานสง Worksheet 2 กลับมาท่ี สศช. โดยการอัพโหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายใน มิ.ย. 63 2

1

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

สวนท่ี 1 ขอมูลหนวยงาน

สวนท่ี 2 รายละเอียดเปาหมายแผนแมบทยอยท่ีเกี่ยวของ

สวนท่ี 3 ขอมูลหวงโซคุณคา

การจัดทําโครงการสําคัญ: 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
Worksheet 2
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) Worksheet 2

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

ตัวอยาง Worksheet 2 จัดทําโดย สศช.

สศช. จะนําขอมูล Value Chain 

(Worksheet 2) มาประมวลผล และ

จัดทําเปนหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ 

(Final Value Chain) เพ่ือเปน

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ 

ประกอบการวิเคราะหWorksheet 3 
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) การจัดสง Worksheet 2

- ใหกองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือที่ไดรับ

มอบหมาย) รวบรวมไฟล Worksheet 2 จากกองอ่ืน ๆ 

ภายใตสังกัดของกรม 

- กองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือที่ ได รับ

มอบหมาย ) นํา เข า ไฟล เอกสารในนามกรม โดยใช

username/password ของกอง

- เขาสูระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพ่ิมขอมูล” เพ่ือ
เขาถึงหนาอัพโหลดไฟล

ใหหนวยงานสง Worksheet2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ

โหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายในเดือนมิถุนายน 2563

เพ่ือที่ สศช. จะไดสรุปผลและเผยแพรผาน website NSCR 

ตาม QR code ที่แจงใหทราบแลวกอนหนา

การอัพโหลดไฟล Worksheet เขาสูระบบ eMENSCR 

สศช. นําขอมูลมาประมวลผลและจัดทําเอกสารขอมูล Final

Value Chain ประกอบการจัดทํา Worksheet 3 ตอไป

eMENSCR
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ชื่อชุดขอมูล

อัพโหลด Worksheet 2 ใส “WS2 รหัสเปาหมายแผน

แมบทยอย (XXXXX) ตัวยอหนวยงาน” อาทิ 

“WS2 230101 สศช.”

รายละเอียดขอมูล

ใสรายละเอียดขอมูลของไฟลท่ีทานอัพโหลด 

ข้ันตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2 

เขาสูระบบ eMENSCR 

หรือเลือกไฟลที่ทานตองการอัพโหลด

คลิก อัพโหลดขอมูล เพ่ืออัพโหลดไฟลและขอมูลทีท่านตองการ

ลากไฟลที่ทานตองการอัพโหลดมาใสในกลอง

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
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การจัดทําโครงการสําคัญ: 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)

ตัวอยาง

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain) ระบุ
สรุปขอมูลสถานการณการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

หวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ พรอมท้ังระบุหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(หลักและสนับสนุน) กับแตละองคประกอบของ Value Chain 

หนวยงาน A ไดรับการระบุใหมีความเกี่ยวของหลัก กับองคประกอบ 

สินคาและบริการ : ปจจัย สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานจาก

การประยุกตใช R&D

ใหหนวยงาน A ดําเนินการวิเคราะหหาโครงการสําคัญของป 2565 ท่ีคาดวา

จะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย 

หนวยงานวิเคราะห/พิจารณาองคประกอบของ Value Chain ท่ีมีการระบุช่ือ

หนวยงานจากไฟล เอกสารขอมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทํา

Worksheet 3
อ

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ 
ประกอบการวิเคราะหWorksheet 3

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain) 
เปาหมายแผนแมบทยอย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน



nscr.nesdb.go.th 3620 พฤษภาคม 2563

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เปาหมาย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม

สงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบนั

แผนแมบทยอย: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ

• สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานจากการประยุกตใช R&D

สินคาและบริการ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงาน A

หนวยงาน A

เกี่ยวของกับ องคประกอบ สินคาและบริการ

ปจจัย : สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานจากการประยุกตใช R&D

ประเมิน/พิจารณา ขอมูลคาสวนตาง (Gap) ของเปาหมายแผนยอย

จัดทําโครงการสําคัญ (X) ประจําป 2565

ประมวล โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปท่ีผานมา หรือ กําลังดําเนินการ

วิเคราะหและประมวลผล

Worksheet 3

ขอมูลคาสวนตาง (Gap)
•จะทําใหทราบสถานการณปจจุบันของการบรรลุเปาหมายวามีความใกล-ไกลจากคาเปาหมายเทาไร 

ซึ่งจะชวยในการวิเคราะหหาโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ภายใตองคประกอบของ 

Value Chain ท่ีหนวยงานมีความเกี่ยวของ เพ่ือปดสวนตางดังกลาว

•เปนขอมูลประกอบการคํานวณหาผลกระทบของโครงการ (Contribution) ท่ีจะมีสวนสนับสนุนตอ

การบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยบรรลุไดตามท่ีกําหนด

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)
เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ 

ประกอบการวิเคราะหWorksheet 3
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การคํานวณสวนตางระหวางคาเปาหมายกับสถานการณ (GAP)
การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)
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เปาหมายแผนแมบทยอย ตัวช้ีวัด คาเปาหมายป 2561 - 2565

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการ

วิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น

จากการวิจัย

เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป 

ความหมาย : ทุก ๆ ป จะตองมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการท่ีสรางมูลคาจากการวิจัย เพ่ิมข้ึนรอยละ 5

วิธีการคํานวณการวิเคราะหชองวาง :

เปาหมายแผนแมบทยอย

แผนแมบทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทยอย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน

ตัวอยางการคํานวณสวนตางระหวางคาเปาหมายกับ

สถานการณ (GAP) ของเปาหมายยอยท่ีเกี่ยวของกับ สศช.การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)

ชองวางที่เหลือ 

ในป 2561-2565

230101

เน่ืองจากขอมูลลาสุดเปนขอมลูของป 2560 สงผลให

ชองวางการบรรลุเปาหมายเปนของป 2561-2565 

โดยมีชองวางคาเปาหมายอยางนอยรอยละ 25
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สิ่งที่หนวยงานตองทํา
วิเคราะหและประมวลขอมูล จากเอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain) เพ่ือหาโครงการประจําป

งบประมาณ 2565 ของแตละเปาหมายแผนแมบทยอยท่ีหนวยงานเกี่ยวของ 

จัดทํา Worksheet 3 กลับมาท่ี สศช. โดยการอัพโหลดไฟลและนําเขาขอมูลทุกโครงการผานระบบ eMENSCR2

1

โดยกรอกรายละเอียดต้ังแต M1-M5 และผานการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 63 

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

หนวยงานวิเคราะหหาโครงการประจําปงบประมาณ 2565 ภายใตองคประกอบ

ของ Value Chain ท่ีมีการระบุชื่อหนวยงาน ท่ีคาดวาจะสงผลตอการปดคา

สวนตาง (Gap) สงผลใหเปาหมายแผนแมบทยอยบรรลุไดตามท่ีกําหนด และ

นําชื่อโครงการมาบรรจุใสในสวน “ขอเสนอโครงการประจําป 2565” ใน

Worksheet 3

eMENSCR

หนวยงานพิจารณาหาโครงการท่ีไดดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ 2562

เปนตนมา ท่ีพิจารณาแลววาเปนโครงการท่ีสอดคลองกับองคประกอบ (หรือ

ปจจัยขององคประกอบ) และคาดวาไดสงผลตอการบรรลุเปาหมาย และนําชื่อ

โครงการมาบรรจุในสวนของ“โครงการท่ีผานมา” ใน Worksheet 3 ภายใต

องคประกอบของ Value Chain ท่ีมีการระบุชื่อหนวยงาน

*หากหนวยงานพิจารณาเพ่ิมเติมแลวมีขอเสนอการจัดทําโครงการท่ีเกี่ยวของ

สําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย 

หนวยงานสามารถจัดทําขอเสนอโครงการและมาบรรจุใน “ขอเสนอโครงการ

สําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีทานคิดวามีความจําเปน”

Worksheet 3
การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)
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ตัวอยาง Worksheet 3

จัดทําโดย สศช.
สวนท่ี 1 ขอมูลหนวยงาน

สวนท่ี 2 การจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญประจําป 2565

หนวยงานนําชื่อองคประกอบตามท่ีระบุวาหนวยงานมีความเกี่ยวของจาก

เอกสารขอมูล Final Value Chain มากรอกใสในเอกสาร Worksheet 3

หนวยงานพิจารณาหาโครงการท่ีไดดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ 

2562 เปนตนมา ท่ีหนวยงานพิจารณาแลววาเปนโครงการท่ี

สอดคลองกับองคประกอบ (หรือปจจัยขององคประกอบ) และคาดวา

ไดสงผลตอการบรรลุเปาหมาย และนําชื่อโครงการมาบรรจุในสวน

ของ“โครงการท่ีผานมา” ใน Worksheet 3 ภายใตองคประกอบ

ของ Value Chain ท่ีมีการระบุชื่อหนวยงาน

ระบุโครงการท่ีคาดวาจะสงผลตอการปดคาสวนตาง (Gap) 

สงผลใหเปาหมายแผนแมบทยอยบรรลุไดตามท่ีกําหนด 

*หากหนวยงานพิจารณาเพ่ิมเติมแลวมีขอเสนอการจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการขับเคล่ือนเปาหมายแผนแมบทยอย หนวยงานสามารถจัดทําขอเสนอโครงการและมา

บรรจุใน “ขอเสนอโครงการสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีทานคิดวามีความจําเปน”

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)
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หนวยงานจะได...

1.ภาพรวมการดําเนินงานท่ีผานมาท้ังหมด วาตอบสนอง/สอดคลอง/

เชื่อมโยงกับองคประกอบ/ปจจัยใดบาง ยังมี “ชองวาง” อะไร และควร

พัฒนาท่ีจุดใดอีกเทาไร 

2.บัญชีรายการโครงการสําคัญ (X) ประจําปงบประมาณ 2565 ของ

หนวยงาน ท่ีผานการวิเคราะหทุกองคประกอบ/ปจจัย/ปจจัย/การ

ดําเนินงาน/กระบวนการ และโครงการท่ีผานมา (อะไรควรดําเนินการ

ตอ อะไรควรทําใหม) ท่ีจะสามารถ “ปดชองวาง” เพ่ือใหสามารถ

บรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยท่ีกําหนดไวได

ผลผลิตท่ีไดจาก Worksheet 3

หนวยงานสง Worksheet 3 ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผานระบบ eMENSCR (ผานการอนุมัติ M7) ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

สศช. จะไดขอมูลประกอบการประมวลผลและจัดทําเอกสารรายการ

โครงการสําคัญสําหรับปงบประมาณ 2565 ของท้ัง 140 เปาหมาย

ยอย สําหรับประกอบการพิจารณาความเรงดวนตามแนวทางท่ี 3 ท่ี 

ครม. มีมติเห็นชอบตอไป

Worksheet 3
การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)
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- ใหกองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือที่ไดรับ

มอบหมาย) รวบรวมไฟล Worksheet 3 จากกองอ่ืน ๆ 

ภายใตสังกัดของกรม 

- กองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือที่ ได รับ

มอบหมาย ) นํา เข า ไฟล เอกสารในนามกรม โดยใช

username/password ของกอง

- เขาสูระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพ่ิมขอมูล” เพ่ือ
เขาถึงหนาอัพโหลดไฟล

ใหหนวยงานสง Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ

โหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

เพ่ือที่ สศช. จะไดสรุปผลและเผยแพรผาน website NSCR 

ตาม QR code ที่แจงใหทราบแลวกอนหนา

การจัดสง Worksheet 3 

การอัพโหลดไฟล Worksheet เขาสูระบบ eMENSCR 

สศช.ประมวลผลและจัดทําเอกสารรายการโครงการสําคัญ

สําหรับปงบประมาณ 2565 ของท้ัง 140 เปาหมายยอย เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาความเรงดวนตามแนวทางท่ี 3 ท่ี ครม. 

มีมติเห็นชอบตอไป

eMENSCR

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญ (X)

ชื่อชุดขอมูล

อัพโหลด Worksheet 3 ใส “WS3 รหัสเปาหมาย

แผนแมบทยอย (XXXXX) ตัวยอหนวยงาน” อาทิ 

“WS3 230101 สศช.”

รายละเอียดขอมูล

ใสรายละเอียดขอมูลของไฟลท่ีทานอัพโหลด 

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3 

เขาสูระบบ eMENSCR 

หรือเลือกไฟลที่ทานตองการอัพโหลด

คลิก อัพโหลดขอมูล เพ่ืออัพโหลดไฟลและขอมูลทีท่านตองการ

ลากไฟลที่ทานตองการอัพโหลดมาใสในกลอง
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หนวยงานจะไดตองดําเนินการอะไรอีกหรือไม นอกจากการดําเนินการกรอกขอมูลใน Worksheet 3 และจัดสงให สศช.

หนวยงานจะตองนําเขาขอมูลโครงการสําคัญ (X) ที่บรรจุใน Worksheet 3 เขาระบบ eMENSCR

เขาใชงานระบบ eMENSCR ที่เว็บไซต https://emenscr.nesdc.go.th

01 กรอกช่ือผูใช (Username) ท่ีไดรับ

03 กดปุม “เขาสูระบบ”

02 กรอก รหัสผาน (Password) ท่ีไดรับ
หนวยงานเจาของโครงการ (ระดับกอง)
นําเขารายละเอียดขอเสนอโครงการในระบบ 

eMENSCR

คูมือการใชระบบ eMENSCR

การจัดทําโครงการสําคัญ : การจัดสงโครงการสําคัญเขาในระบบ eMENSCR
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เมื่อ Login เขาสูระบบแลว ผูใชจะพบกับหนาหลัก ซึ่งมีสวนประกอบ ดังน้ี 

นําเขาขอมูลโครงการ

M1 – M5

โดยผานผูอนุมัติ (M7)

1 เลือกปุม “เพ่ิมโครงการ” 2 เลือกปุม “ขอเสนอโครงการปงบประมาณ 2565”

การจัดทําโครงการสําคัญ : การจัดสงโครงการสําคัญเขาในระบบ eMENSCR
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หนวยงานจะทราบ 

ภาพรวมการดําเนินงานท่ีผานมาท้ังหมด วาตอบสนอง/สอดคลอง/

เชื่อมโยงกับองคประกอบ/ปจจัยใดบาง และยังมี“ชองวาง”อะไร+

ควรพัฒนาท่ีจุดใด อีกเทาไร 

บัญชีรายการโครงการสําคัญ (X) ประจําปงบประมาณ 2565

ของหนวยงาน

โครงการสําคัญท่ีจะนําเขาสูระบบ eMENSCR

ผลผลิตท่ีไดจาก Worksheet 3

ผลผลิตท่ีไดจาก Worksheet 2
หวงโซคุณคาในมุมมองของหนวยงาน ตอเปาหมาย

แผนแมบทยอยท่ีเก่ียวของ ท้ัง 140 เปาหมาย

Final Value Chain ของท้ัง 140 เปาหมาย

ยอยรวม 140 เปา (ประมวลผลโดย สศช.) เพ่ือ

ประกอบการจัดทํา Worksheet 3 

ผลผลิตจากแนวทาง

การจัดทําโครงการสําคัญ : OUTPUT
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เปาหมาย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น

จากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน
แผนแมบทยอย: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ

หนวยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการท่ีไดมีการดําเนินการแลวในชวงปท่ีผานมาและรายการโครงการสําคัญของปงบประมาณ 2565

ตลอดหวงโซคุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอยท่ีจะสามารถสนับสนุนการบรรลุ/รักษาสถานะการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

• การเขาใจความตองการ

ของกลุมผูบริโภค

• การสงเสริมการลงทุน

ท่ีเหมาะสม

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :

หนวยงาน B

หนวยงานท่ีเก่ียวของ :

หนวยงาน C

การจัดทําโครงการสําคัญ : OUTPUT บทสรุปภาพรวมของการจัดทําโครงการสําคัญของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ท่ีสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
ทั้งน้ี สศช.จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการสําคัญ 65

ของเปาหมายน้ีและเผยแพรใหทราบตอไป

• สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานจากการประยุกตใช R&D

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :

หนวยงาน A

• การสงเสริมการลงทุนท่ี

เหมาะสม

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 

หนวยงาน B
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :

หนวยงาน C

ปจจัยสนับสนุน

• บุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู 

ประสบการณในการคิด R&D

และการนํา R&D ไปใช

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 

หนวยงาน D

• เครือขาย/แพลดฟอรมความ

รวมมือเพ่ือคิดการวิจัยและ

พัฒนา

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :

หนวยงาน D

• กฎหมายระเบียบทีเ่อือ้และสนับสนุน

การใช R&D ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสินคาและบริการ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 

หนวยงาน D

สินคาและบริการ ผูประกอบการR&D

• นโยบายสงเสริมการคิดคนและการ

ประยุกตใช R&D ที่สามารถสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

• การเขาใจความ

ตองการของกลุม

ผูบริโภค

R&D

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :

หนวยงาน D
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การจัดลําดับความสําคัญ

ของขอเสนอโครงการ

การจัดลําดับความสําคญัโครงการ
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การจัดลําดับความสําคัญ : หลักการ 

*สศช. ดําเนินการแลวเบ้ืองตน

ขอมูลโครงการสําคัญท่ีมี

ความเรงดวน พรอมวงเงิน

งบประมาณเบ้ืองตนในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือประกอบการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป

ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 5 ท่ี

เหมาะสม

รายการโครงการสําคัญ (X) และเน้ือหา

โครงการสําคัญทั้งหมดที่ไดรับการจัด

อันดับความสําคัญของแตละเปาหมาย

แผนแมบทยอย ที่ไดจากเจาภาพ จ.1 จ.2

จ.3 และหนวยงานที่เกี่ยวของ

1. XXXXXX1

2. XXXXXX2

3. XXXXXX3

4. XXXXXX4

..     …………

n     ………….

สศช. หนวยงานเจาภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3 สํานักงบประมาณ

นําโครงการมาจัดลําดับความสําคัญ/เรงดวน
และนํามาจัดลงใน Quadrant

สศช. เสนอ

คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติ

เพ่ือพิจารณากอน

นําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา

ตามข้ันตอนตอไป 
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การจัดลําดับความสําคัญ : หลักการ 

ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ํา

ระ
ยะ

หา
งส

ูง

Q1 Q2

Q3Q4
ระ

ยะ
หา

งจ
าก

คา
เป

าห
มา

ย

ระ
ยะ

หา
งต

่ํา

พิจารณาและวิเคราะหเปาหมายและผลกระทบโครงการท่ีตอบเปาหมาย

แผนยอยภายใตแผนแมบทฯ โดย สศช. จ.1-จ.3 และ สงป. 

คาเปาหมายป 2565

สถานการณ

การบรรลุเปาหมายแผนแมบท

ยอย

คาสวนตางการบรรลุเปาหมาย

(คาสี และ %)

ไมมีสวนตาง = 0%

มีสวนตาง 1 - 25%

ถึงจะบรรลุเปา

มีสวนตาง 26 - 50%

ถึงจะบรรลุเปา (เสี่ยง)

มีสวนตาง 51 - 100 %

ถึงจะบรรลุเปา (วิกฤต)ิ

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

คาสีสถานการณปจจบุัน

จากรายงานสรุปผลฯ

ประจําป พ.ศ. 2562

คาสีสถานการณปจจบุัน

Dashboard จาก 

Contribution ของโครงการท่ีสนันสนุนการบรรลุ

เปาหมายและสอดคลองตอปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ

ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนแมบทยอย: การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

เปาหมาย : ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต อยางนอยรอยละ 5 ตอป

090201

โครงการXXXX1

โครงการXXXX2

โครงการXXXX3

Contribution 

Contribution 

Contribution 

สถานการณการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
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การจัดลําดับความสําคัญ : OUTPUT

ผลผลิตท่ีไดจากแนวทาง 

หนวยงานจะได

รายการโครงการสําคัญที่ เรงดวนที่

จํ า เ ป น ต อ ง เ ร ง ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

ป ง บประม าณ 2565 เ พ่ื อ เ สนอ

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และ 

ครม. พิจารณาตามข้ันตอนตอไป

รายการโครงการสําคัญ

1.XXXXXX1

2.XXXXXX2

3.XXXXXX3

4.XXXXXX4

…     …………

n     ………….
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• โครงการสําคัญเพ่ือบรรลุ

เปาหมายตามแผนแมบท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจํา

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

สวนราชการ

โครงการ XXXX1

โครงการ XXXX2

โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

นําทุกโครงการสําคัญ

ท่ีไดบรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ

แผน

ปฏิบัติราชการ เสนอตอ

รัฐมนตรีเจาสังกัด

เพ่ือใหความเห็นชอบ 

สงป. จัดสรร

งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการ

รายป

ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรา 16 แหง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* แผนปฏิบัติราชการสําหรับองคการมหาชน และ องคกรอิสระ ใหใชช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหนวยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ใหใชช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายใ
ใชช่ืออ่ืน 

เปนแผนท่ีตองระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใชในแตละปงบประมาณ โดยสวนราชการจัดทํา (ราง) 
แผนปฏิบัติการรายป ของทุกโครงการ (X) พรอมทั้งการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามภารกิจ เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรี
เจาสังกัดใหความเห็นชอบ กอนเสนอตอสํานักงบประมาณใหจัดสรรงบประมาณประจําปตอไป 

แผนปฏิบัติราชการรายป

Presenter
Presentation Notes
สำนักงานฯ จะเร่งประมวลผลแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการควบรวมแผนปฏิบัติการด้าน...ที่มีความสอดคล้องกัน การยกเลิกแผนปฏิบัติการด้าน...ที่ไม่มีความจำเป็น และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน...ที่ควรต้องมีเพิ่มเติม เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรมจะเป็นเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

แผนแมบท

ยุทธศาสตรชาติ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป

แผนปฏิบัติการดาน….*

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความม่ันคงฯ
นโยบายรัฐบาล

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

แผนการปฏิรูปประเทศ

โครงการอ่ืนๆ/งานภารกิจ

ประจําของสวนราชการ

โครงการสําคัญเพ่ือบรรลุ

เปาหมายตามแผนแมบท

eMENSCR
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การจัดทําแผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการดาน...

การจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...

กรณีมีกฎหมายบัญญตัใิหจัดทําแผนปฏิบตัิการดาน... 

กรณี ไมมีกฎหมายบัญญตัิใหจัดทาํแผนปฏิบัตกิารดาน...

จําเปนตองมี

ไมจําเปนตองมี : ยุบรวมกับแผนอ่ืน ๆ

เกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...

• หากไมมีแผนจะกอใหเกิดความเสียหาย หรือ

สงผลกระทบอยางรุนแรงในวงกวาง 

• ยังขาดแผนฯ ท่ีเปนรูปธรรมในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับท่ี 2 และ

แผนระดับท่ี 3

เนื่องจาก

เนื่องจาก

•เนื้อหาของแผนระดับท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลมุและ

ชัดเจนอยูแลว 

•มี แผนฯ ท่ีเปนแนวทางท่ีเปนแผนดําเนินการตาม

ภารกิจของหนวยงานอยูแลว/แผนปฏิบัติการดาน... 

Presenter
Presentation Notes
สำนักงานฯ จะเร่งประมวลผลแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการควบรวมแผนปฏิบัติการด้าน...ที่มีความสอดคล้องกัน การยกเลิกแผนปฏิบัติการด้าน...ที่ไม่มีความจำเป็น และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน...ที่ควรต้องมีเพิ่มเติม เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้าน... สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรมจะเป็นเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ : OUTPUT

ผลผลิตท่ีไดจากแนวทาง 

หนวยงานจะได

แผนปฏิบัติราชการรายป 

ประจํากรม/กระทรวง ที่มีการบรรจุ

โครงการสําคัญ และ ภารกิจ การ

ดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือใชในกระบวนการ

จัดสรรงบประมาณรายป

สวนราชการ

โครงการ XXXX1

โครงการ XXXX2

โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

แผน

ปฏิบัติราชการ

นําทุกโครงการสําคัญ

ท่ีไดบรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ
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สรุปการดําเนนิงานของหนวยงาน

สิ่งที่หนวยงานจะตองดําเนินการและ

กรอบระยะเวลาในการนําสง
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สรุปการดําเนินงานของหนวยงาน

เอกสาร กําหนดสง

Worksheet 1 ภายใน 8 มิ.ย. 2563

ชองทางการสง

Worksheet 2 ภายใน  มิ.ย. 2563

Worksheet 3 ภายใน  ก.ค. 2563
หมายเหตุ : ทุกโครงการที่บรรจุใน Worksheet 3 หนวยงานจะตองบันทึกขอมูลของทุก ๆ โครงการ ในระบบ eMENSCR 

โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต M1-M5 และผานการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 2563 ดวย

วีดิทัศนช้ีแจง

และชุดเอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

eMENSCRรายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรชาต ิ2562

เอกสารประกอบการ

ดําเนินการตาง ๆ 

eMENSCR

eMENSCR

eMENSCR
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