
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

02 
การวิเคราะห์ Gap Analysis 

การวิเคราะห์ Gap Analysis  
เพื่อวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดท า

ข้อเสนอโครงการส าคัญร่วมกัน 



ถา้จะเอา ตอ้งปรับใหม่ตามเน้ือ 

หน่วยงานต้องท าอะไร ? 

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

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

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

4 ท าความเข้าใจกับช่องว่างการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หาโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565 ให้สอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่า : ดาวน์โหลด Worksheet 3 ที่เกี่ยวข้องและเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3  เพื่อด าเนินการวิเคราะห์หา
โครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับทุกกระบวนการการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

5 ส่งการบ้าน (2) : ส่ง Worksheet 3 ที่ได้ด าเนินการตามข้อ        แล้วเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผ่านระบบ eMENSCR  ภายในเดือน ก.ค. 2563 เพื่อให้ 
สศช. ประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการโครงการส าคัญส าหรบัปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมายย่อย ส าหรับประกอบการพจิารณาความ
เร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป 

4 

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



เรียบเรียง ถ่ายท า ตัดต่อ: เจ้าหน้าท่ีสภาพฒันน  
ถ่ายท าแบบ one shot/long take: ขออภัยในความไม่สมบูรณ    

ดาว์นโหลดเอกสาร 

http://nscr.nesdc.go.th/project2565/ 

• เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2565  

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

• Worksheets ประกอบการจัดท าโครงการส าคัญฯ 

- Worksheet ที่ 1 : การพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย 

- Worksheetที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน 

- Worksheet ท่ี 3 :  การวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ท่ีจะ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม  



02 
การวิเคราะห์ Gap Analysis และ 
จัดท าโครงการ XYZ 

• การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

• การวิเคราะห์เพื่อจัดท า โครงการส าคัญตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  



ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องด าเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ  
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ  

การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณคา่ (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งส้ินสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้  

การวิเคราะห์หาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย.... 

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน  

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

VC 

เอกสารประกอบการด าเนนิการของ
ขั้นตอน 2.1 คือ Worksheet ที่ 2 :   

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย

ส าคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่

คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน 

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะน าไปขับเคลื่อนเป้าหมาย……….  



การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ต้นทาง กลางทาง 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

องค์ประกอบ 
ที่ … 

องค์ประกอบ 
ที่ 2 

องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

ปลายทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการท่ีอยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ/ปัจจัย/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ  
ได้ตามที่ก าหนด 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  



ปัจจัยภายใต ้
องค์ประกอบของ VC  

ที่จะช่วยให้องค์ประกอบ 
มีบทบาทในการช่วยให ้

เป้าหมายบรรลุได ้

 สศช. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบ
และปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  อาทิ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลและปีใหม่ (ปี 25559-2562) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  // ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม //     ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)  

เป้าหมายย่อย               ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
ของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนแม่บท (7) ประเด็นโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของ สศช. 

ต้นทาง ปลายทาง กลางทาง 

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

การควบคุมการจราจร 
• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

และการบังคับใช้  
• อุปกรณ ควบคุมระบบ

สัญญาณไฟ 

ผู้ใช้ถนน 
• ทักษะ/ความรู้/

ประสบการณ ในการขับข่ี 
• การมีวินัยการใช้ถนน 
• การปฏิบัติตามกฎจราจร 

ยานพาหนะ 
• สมรรถนะได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย 
• สภาพการใช้งาน 

ถนน 
• ศึกษา ออกแบบ 
• ก่อสร้าง 
• การบ ารุงรักษา 

องค์ประกอบของ VC 

การบริหารจัดการ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

• กลไกการส่งต่อคนเจ็บ 
• การประสานแจ้งเหตุ 

ปัจจัยด้าน “ถนน”  
วิเคราะห จากข้อมูลสถิติพบว่า  
• สาเหตุเกิดจากปัญหากายภาพของโครงสร้างถนน 
• ถนนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกรัง จ าเป็นต้องได้รับ

การบ ารุงรักษา  
• ความเสี่ยงข้อจ ากัดทางกายภาพของสภาพพื้นที่ อาทิ 

บริเวณทางโค้งมีความแคบ ทางตรงมีความต่อเนื่องเกิน
มาตรฐาน 

ปัจจัยด้าน “ผู้ใช้ถนน”  
วิเคราะห จากข้อมูลสถิติพบว่า  
สาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  
• ร้อยละ 41.47 มีระดับแอลกอฮอล เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
• ร้อยละ 28.17 ขับรถเร็วเกินก าหนด  
• ร้อยละ 53.32 ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต  

ตัวอย่าง 

070105 

ถนน ยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

กฎหมายและระเบียบ 

• ศึกษา ออกแบบ 
• ก่อสร้าง 
• การบ ารุงรักษา 

สมรรถนะ สภาพการใช้งาน ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

ฯลฯ 

• การปฏิบัติตามกฎจราจร 
• ทักษะ/ความรู้/

ประสบการณ  

• กลไกการส่งต่อคนเจ็บ 
• -การประสานแจ้งเหต ุ
            ฯลฯ 

การบังคับใช้ 

0 100 



ปัจจัยภายใต้ 
องค์ประกอบของ VC  

ที่จะช่วยให้องค์ประกอบ 
มีบทบาทในการช่วยให ้

เป้าหมายบรรลุได ้

 สศช. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้เพิ่มขึ้น เพื่อประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น อาทิ รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร -ระนอง และพื้นที่
จังหวัดสุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช 

เป้าหมายย่อย               การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
ของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของ สศช. 

ต้นทาง ปลายทาง กลางทาง 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต ้(ค่าเป้าหมายปี 2565 อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี) เป้าหมายแผนย่อย 

การควบคุมการจราจร 
• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

และการบังคับใช้  
• อุปกรณ ควบคุมระบบ

สัญญาณไฟ 

ผู้ใช้ถนน 
• ทักษะ/ความรู้/

ประสบการณ ในการขับข่ี 
• การมีวินัยการใช้ถนน 
• การปฏิบัติตามกฎจราจร 

ยานพาหนะ 
• สมรรถนะได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย 
• สภาพการใช้งาน 

ถนน 
• ศึกษา ออกแบบ 
• ก่อสร้าง 
• การบ ารุงรักษา 

องค์ประกอบของ VC 

การบริหารจัดการ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

• กลไกการส่งต่อคนเจ็บ 
• การประสานแจ้งเหตุ 

ปัจจัยด้าน “ถนน”  
วิเคราะห จากข้อมูลสถิติพบว่า  
• สาเหตุเกิดจากปัญหากายภาพของโครงสร้างถนน 
• ถนนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกรัง จ าเป็นต้องได้รับ

การบ ารุงรักษา  
• ความเสี่ยงข้อจ ากัดทางกายภาพของสภาพพื้นที่ อาทิ 

บริเวณทางโค้งมีความแคบ ทางตรงมีความต่อเนื่องเกิน
มาตรฐาน 

ปัจจัยด้าน “ผู้ใช้ถนน”  
วิเคราะห จากข้อมูลสถิติพบว่า  
สาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  
• ร้อยละ 41.47 มีระดับแอลกอฮอล เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
• ร้อยละ 28.17 ขับรถเร็วเกินก าหนด  
• ร้อยละ 53.32 ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต  

ตัวอย่าง 

090201 

การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคและอุปโภค
จากภาคประชาชน 

• พัฒนนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่ งอ านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน 

• วิจัยและพัฒนนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

0 100 

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีทิศทางชัดเจนและ
ก่อให้เกิดการแข่งขัน 

• ความพร้อมของปัจจัยการผลิตและปัจจัยแวดล้อมท่ี
สนับสนุน 

• ประชาชนมีการจ้างงานและรายได้ 

• กลไกการบริหาร จัดการ
พื้นที ่

• กลไกการบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

• การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย สิน 

• การมีส่วนร่วมของประชาชน 
• โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้

มาตรฐานและตรงตามความ
ต้องการของพื้นที ่

• การตลาดและประชาสัมพันธ  

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ  • กลไกการบริหาร จัดการพื้นที่ 
• กลไกการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

• การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย สิน 

• การมีส่วนร่วมของประชาชน 

• โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานและตรง
ตามความต้องการของพื้นที ่

• การตลาดและประชาสัมพันธ  



การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานใน Value Chain ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุ และน าข้อมูลมากรอกใส่
ใน Worksheet 2 (หากต้องการทราบข้อมูลเป้าหมายที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องทั้งหมด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายนั้น ๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารสรุปผล Worksheet1 ที่ สศช. เผยแพร่ในหน้าเว็บ NSCR) 

หน่วยงานต้องด าเนินการอะไรในการการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ?  

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
         องค์ประกอบและปัจจัยของกระบวนการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
         องค์ประกอบ/ปัจจัยดังกล่าว อาจเป็นกระบวนการด าเนินงานที่... 
                   เรียงตามต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง (0 - 100) หรือ        

                   แยกส่วนไม่เรียงการด าเนินการต่อกัน หรือ 

                   ด าเนินการไปพรอ้มกัน 
     

องค์ความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน 
ใช้ข้อมูลจากอะไรในการวิเคราะห์ ? 

เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
เอกสารประกอบการด าเนินการขั้นตอนนี้ Worksheet 2 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูล 
ห่วงโซ่คุณค่า 

ส่ง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR ภายในกลางเดือน มิ.ย. 2563 

หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องในมุมมองของหน่วยงาน แล้วกรอกผลการวิเคราะห์ใน WS2 

สศช. ประมวลผล เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร Value Chain Final 
ของทุกเป้าหมายย่อย ส าหรับเผยแพร่ใน Web NSCR  

ในการประกอบการจัดท า Worksheet 3  



- 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
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล ์

เข้าสู่หน้าเอกสารส าหรับ Workshop  
เพื่อเข้าถึง Link หน้าอัพโหลดไฟล  หรือเข้าสู่

ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน  
“เพิ่มขอ้มูล” เพื่อเข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล  

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

Worksheet 2 

การด าเนินการของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับ Worksheet 2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ 

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน  
“เพิ่มข้อมูล” เพื่อเข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล  

eMENSCR 

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



ชื่อชุดข้อมูล 
 

อัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ 
“WS2 070101 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมลูของไฟล์ที่ท่านอพัโหลด   

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2 เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลที่ท่านต้องการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง 

2. กรณีอัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ “WS2 
070001 สศช.” 

3. กรณีอัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ “WS3 
070001 สศช.” 



การวิเคราะห์หาด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การวิเคราะห์หาด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตาม Worksheet 2 

การด าเนินการต่อไปของหน่วยงาน……. 

                                                                        : การวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ที่จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม (สศช. จัดท าเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3 และจะเผยแพร่
ผ่าน website NSCR ภายหลังจากที่ได้ประมวลผล Value Chain ของแต่ละเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก worksheet 2 ที่ได้จากหน่วยงาน) 

เอกสารประกอบการด าเนินการขั้นตอนนี้ Worksheet 3 



แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวช้ีวัด (Y2)* 

ตัวช้ีวัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ป*ี 
แนวทางการพัฒนนา AAA n 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

ตัวชี้วัด* 
คือ สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพื่อ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เป้าหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเป้าหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

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 ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความมั่นคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับที่ 3 

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60) 



แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวชี้วัด Y1 

ตัวชี้วัด Y2 

ตัวชี้วัด Z 

กลุ่มตัวชี้วัด Z 

Z 

Y2 

X 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ  
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น 

Y1 หมายถึง แผนย่อย 
X หมายถึง โครงการ 

กิจกรรม 1  
กิจกรรม 2  
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์  

ค่าเป้าหมาย  
(ถ้ามี) 

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร่ 
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 
Y1 



โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการที่สามารถสนับสนุนให้เกิดปัจจัยสู่ความส าเรจ็ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
1 ปัจจัย อาจมีได้มากกว่า 1 โครงการ / 1 โครงการ อาจตอบโจทย์ได้มากกว่า 1 ปัจจัย 

ต้องด าเนินการส่ิงใดที่จะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ (พิจารณาในทุกปัจจัยส าคัญ) 

พิจ ารณาจาก โครงการ เดิ มที่ ส ามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ 
พิจารณาหาโครงการใหม่ ที่คาด ว่าจะ
สามารถส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ 

บัญชีรายการโครงการส าคัญ  

น าเข้าระบบ 
eMENSCR 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ภายหลังจากที่ สศช. ประมวลและจัดท า Value Chain ของทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย   พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หลักและ
สนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain และน าข้อมูลมาใส่ในเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3 
ให้หน่วยงาน Download Worksheet 3 ของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการ
จัดท า Worksheet 3 เพื่อด าเนินการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือ รักษาสภาพการบรรลุเป้าหมาย 
(กรณีเป้าหมายบรรลุก่อนก าหนด) ตามหลักการ ดังนี้ 

วิเคราะห์หาโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับทุกปัจจัย/องค์ประกอบ และน าชื่อโครงการมาบรรจุใส่ในส่วน  
“ข้อเสนอโครงการประจ าปี 2565”  

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

 

ตัวอย่าง เช่น หากหน่วยงาน ก. ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้อง
หลักกับองค์ประกอบที่ 1 และมีความเกี่ยวข้องสนับสนุนกับ
องค์ประกอบที่ 3 และ 5  

ให้หน่วยงาน ก. พิจารณาการด าเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปใน
องค์ประกอบที่ 1 3 และ 5 เป็นหลัก 

1 3 

5 



หน่วยงานกรอกข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานในส่วนที่ 1 ของ  

Worksheet 3 

 

 

 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

หน่วยงานน าชื่อองค์ประกอบตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความ
เกี่ยวข้องจากเอกสารข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่
ในเอกสาร Worksheet 3 

 

พิจารณาหาโครงการที่ได้ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา ท่ี
หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือปัจจัย
ขององค์ประกอบ) และคาดว่าได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

และน าชื่อโครงการมาบรรจุในส่วนของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 
ภายใต้องค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน 

ตัวอย่าง กรณีหน่วยงาน ก. ให้น าชื่อองค์ประกอบที่ 1 3 และ 5 
จาก            มากรอกใส่ในช่อง “องค์ประกอบ /ปัจจัยของ 

ห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง” 



โครงการที่ได้ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2562 เป็นต้นมาของทุกองค์ประกอบตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของการบรรลุเป้า (สามารถหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากระบบ eMENSCR) และ
น ามาบรรจุในส่วนของ “โครงการที่ผ่านมา” 
เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินงานทั้งหมดและเป็น
ข้ อมู ลประกอบการวิ เ คราะห์ กา รบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (สศช. จัดท าข้อมูล
โครงการการด าเนินงานที่ยังขาดหายของ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
องค์ประกอบ หรือปัจจัยนั้น ๆ เพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอโครงการส าคัญของปีงบประมาณ 256
5  

กระบวนการนี้จะช่วยให้หน่วยงานเพื่อให้เห็นภาพการ
ด าเนินงานทั้งหมดและเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หา
โครงการส าคัญส าหรับปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

พิจารณาหาโครงการที่ได้ด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา ที่หน่วยงาน
พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบ (หรือปัจจัยขององค์ประกอบ) 
และคาดว่าได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

และน าชื่ อ โครงการมาบรรจุ ในส่วนของ
“โคร งการที่ ผ่ า นมา ” ใน  Worksheet 3 
ภายใต้องค์ประกอบของ Value Chain ที่มี
การระบุชื่อหน่วยงาน 

 

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



ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) จะช่วยให้หน่วยงานทราบว่าเป้าหมายที่หน่วยงานเกี่ยวข้องยังห่างจากการบรรลุเป้าหมายอีก
เท่าไร ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบของ Value Chain 
ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งการค านวณหาผลกระทบของโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution 
ของโครงการ) ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่ก าหนด 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

หน่วยงานพิจารณาข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ระหว่าง
สถ าน ะของ เป้ า หม า ย เ ที ย บกั บ ค่ า เ ป้ า หม า ย  
ที่ สศช. จัดท าข้อมูลไว้ให้ในไฟล์ เอกสารข้อมูล Final 
Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3 
 



หน่วยงานวิเคราะห์หาโครงการประจ าปีงบประมาณ 
2565 ภายใต้องค์ประกอบของ Value Chain ที่มี
การระบุชื่อหน่วยงาน ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่า
ส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
บรรลุได้ตามที่ก าหนด  
 
และน าชื่อโครงการมาบรรจุใส่ในส่วน “ข้อเสนอ
โครงการประจ าปี 2565” ใน Worksheet 3 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ข้อเสนอโครงการส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจ าเป็น” 



หน่วยงานจะได้... 

1. ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และ
ควรพัฒนนาที่จุดใดอีกเท่าไร  

2. บัญชีรายการโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิเคราะห ทุกองค ประกอบ/ปัจจัย/ปัจจัย/
การด าเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่านมา (อะไรควร
ด าเนินการต่อ อะไรควรท าใหม่ ) ที่จะสามารถ “ปิดช่องว่าง”  
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ก าหนดไว้ได้ 

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 



- 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
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล ์

เข้าสู่หน้าเอกสารส าหรับ Workshop  
เพื่อเข้าถึง Link หน้าอัพโหลดไฟล  หรือเข้าสู่

ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน  
“เพิ่มขอ้มูล” เพื่อเข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล  

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

Worksheet 3 

การด าเนินการของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับ Worksheet 3 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ 

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน  
“เพิ่มข้อมูล” เพื่อเข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล  

eMENSCR 

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



ชื่อชุดข้อมูล 
 

อัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ 
“WS3 070101 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมลูของไฟล์ที่ท่านอพัโหลด   

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3 เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพื่ออัพโหลดไฟล์และข้อมูลที่ท่านต้องการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกล่อง 

2. กรณีอัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ “WS2 
070001 สศช.” 

3. กรณีอัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ “WS3 
070001 สศช.” 



หน่วยงานจะได้ต้องด าเนินการอะไรอีกหรือไม่ นอกจากการด าเนินการกรอกข้อมูลใน Worksheet 3 และจัดส่งให้ สศช. 

หน่วยงานจะต้องน าเข้าข้อมูลโครงการส าคัญ (X) ที่บรรจุใน Worksheet 3 เข้าระบบ eMENSCR 

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

01 กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ได้รับ 

03 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

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

eMENSCR 
 
 

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR 



เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้  

น าเข้าข้อมูลโครงการ 
M1 – M5 

โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7) 

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ” 2 เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565” 



วิธีการน าเข้าข้อมูลโครงการส าคัญ (X) เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

หมายเหตุ : หน่วยงานเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องระบุ contribution ของโครงการเมื่อด าเนินแล้วเสร็จต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ 
                 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของโครงการตามแนวทางข้อที่ 3 ได้ต่อไป  
   

* 

* 

* 



ถา้จะเอา ตอ้งปรับใหม่ตามเน้ือ 

หน่วยงานต้องท าอะไร ? 

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

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

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

4 ท าความเข้าใจกับช่องว่างการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หาโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565 ให้สอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่า : ดาวน์โหลด Worksheet 3 ที่เกี่ยวข้องและเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3  เพื่อด าเนินการวิเคราะห์หา
โครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับทุกกระบวนการการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

5 ส่งการบ้าน (2) : ส่ง Worksheet 3 ที่ได้ด าเนินการตามข้อ        แล้วเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผ่านระบบ eMENSCR  ภายในเดือน ก.ค. 2563 เพื่อให้ 
สศช. ประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการโครงการส าคัญส าหรบัปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมายย่อย ส าหรับประกอบการพจิารณาความ
เร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป 

4 

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

http://nscr.n
esdc.go.th/p
roject2565/ 


