สรุป Timeline การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.

2.

การทบทวนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand)
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 15 – 25 มิ.ย. 64

ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 15 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64

3.

4.

การจัดทาโครงการสาคัญประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 22 ก.ค. – 16 ส.ค. 64

ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 19 – 30 ส.ค. 64

เว็บไซต์ การจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2566 : http://nscr.nesdc.go.th/project2566/

สรุป คาอธิบาย การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 1 การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 15 – 25 มิ.ย. 64

1. กรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” (จ.3)

แนวทางที่ 1
การมองเป้ าหมาย
ร่ ว ม กั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า ง
เป็นรูปธรรม

1.1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Worksheet 1)
ทาง QR Code หรือ Link

1.2

พิจารณาทบทวนความครอบคลุม
ของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน

คงเดิม
ปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติม

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

2. กรณีที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของหน่วยงานจากเอกสาร
สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
ที่ สศช. ได้สรุปผลจาก Worksheet 1 ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

1.3

เมื่อดาเนินการ (1.1/1.2) แล้วเสร็จ
ให้อัพโหลดไฟล์worksheet 1
ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel)
โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS1 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX)
ตัวย่อชื่อหน่วยงาน”
ตัวอย่าง “WS1 170101 สศช.”
(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย)

ผ่านทาง Google Forms
หรือ QR Code
สาหรับนาเข้า worksheet 1
ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564

https://forms.gle/
eS8amwuN7VBBnynN7

การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ส่วนที่ 2 ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 15 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64
1. พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่าฯ คือ
2. การนาเข้าการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ
องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรมและกระบวนการต่างๆ)
ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การดาเนินงาน (ต้นทาง)
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ
การดาเนินงาน (ปลายทาง)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand)

รวมทั้งเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้อพั โหลดไฟล์
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จากโครงการในระบบฯ ตั้งแต่ปี 2561 – 2565
worksheet
2 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ
โดยใช้ช่อื ไฟล์ “WS2 รหัสเป้าหมาย
กรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 3
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อชื่อหน่วยงาน”
1.1 ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ตัวอย่าง“WS2 170101 สศช.”
(Worksheet 2) เพื่อพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าฯ
(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อย)
1) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่เลือกไว้ในกระบวนการจัดทาโครงการสาคัญ 2565
ผ่านทาง Google Forms หรือ QR Code
2) สามารถตรวจสอบความเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
สาหรับนาเข้า worksheet 2
“สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย”
ภายในวันที่ 12 ก.ค. 64
กรณีที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
https://forms.gle/
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ และดาเนินการดังนี้
cBtAtyHLsze4dzQr9
1) พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ได้เลือกความเกี่ยวข้องไว้ในกระบวนการ
เพื่อ สศช. จะได้ดาเนินการประมวลผล
จัดทาโครงการสาคัญ 2565 ทั้งในเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหลัก/สนับสนุน
และจัดทาข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าฯ
2) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานมีความเกีย่ วข้อง
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเอกสารสรุปความเกีย่ วข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบ
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
การจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2566

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 4 การจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
ส่วนที่ 3 การจัดทาโครงการสาคัช่วญงเวลาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
าเนินการ : วันที่ 22 ก.ค. – 16 ส.ค. 64
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.1 ห่วงโซ่คุณค่าฯ
ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
(ฉบับปรับปรุง)
1.2 ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี 2562 และ 2563 และอื่นๆ
1.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการสาคัญ
ประจาปี 2566
1.4 สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ
eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ
3. นาเข้าข้อเสนอโครงการสาคัญ
ในระบบ eMENSCR
ผ่านเมนู “เพิ่มโครงการ >> ข้อเสนอ
โครงการสาคัญ ประจาปี 2566” โดยใช้
username และ password ของกอง
เจ้าของโครงการ

ช่วงเวลาดาเนินการ : วันที่ 19 – 30 ส.ค. 64
2. จัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี
กรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกระดับ
งบประมาณ พ.ศ. 2566
(จ.๑ จ.๒ และ จ.๓)
ตามหลักการ XYZ โดยโครงการสามารถ
มีระยะเวลาการดาเนินการได้มากกว่า 1 ปี 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการสาคัญฯ (worksheet 3)
แต่จะต้องดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปี 2570 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 2. ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ประเทศ ตามแผนแม่บทภายใต้
ตามแบบฟอร์ม worksheet ๓
ยุทธศาสตร์ชาติห้วงระยะที่ 2 ในช่วงปี
2566 – 2570 ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ภายในปี 2570
ส่วนที่ 5 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2566

4. พิจารณาประเมินให้คะแนนข้อเสนอ
โครงการสาคัญฯ ของหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการสาคัญ
ประจาปี 2566 โดยใช้แบบฟอร์ม
การให้คะแนนโครงการของหน่วยงาน
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทาง
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/

มอบหมายกองแผนดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2566
โดยนาโครงการสาคัญที่ได้รับการจัดลาดับเป็นโครงการสาคัญ
จากส่วนที่ 4 ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีร่วมกับการดาเนินงาน
ตามภารกิจปกติอื่น ๆ

