
สรุป Timeline การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การทบทวนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

1.

ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 15 – 25 มิ.ย. 64

2.
การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 

(Final Value Chain Thailand)
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 15 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64

3. 4.
การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 22 ก.ค. – 16 ส.ค. 64

การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 19 – 30 ส.ค. 64

เว็บไซต์ การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2566 : http://nscr.nesdc.go.th/project2566/



สรุป ค าอธิบาย การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 1 การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 15 – 25 มิ.ย. 64

แนวทางที่ 1

การมองเป้าหมาย
ร่ ว ม กั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม

1. กรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” (จ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Worksheet 1)

ทาง QR Code หรือ Link

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

1.1
พิจารณาทบทวนความครอบคลุม

ของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

เพ่ิมเติม

เมื่อด าเนินการ (1.1/1.2) แล้วเสร็จ
ให้อัพโหลดไฟล์worksheet 1
ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) 

โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS1 รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) 

ตัวย่อชื่อหน่วยงาน” 
ตัวอย่าง “WS1 170101 สศช.” 

(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย) 

1.3

ผ่านทาง Google Forms
หรือ QR Code 

ส าหรับน าเข้า worksheet 1
ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564

https://forms.gle/
eS8amwuN7VBBnynN7

2. กรณีที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของหน่วยงานจากเอกสาร 

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
ที่ สศช. ได้สรุปผลจาก Worksheet 1 ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

1.2

ส่วนที่ 2
การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 15 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64

ห่วงโซ่คุณค่าฯ คือ 
องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง

กิจกรรมและกระบวนการต่างๆ) 
ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์

กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การด าเนินงาน (ต้นทาง)

ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ
การด าเนินงาน (ปลายทาง) 

พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ท่ีส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
รวมท้ังเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จากโครงการในระบบฯ ตั้งแต่ปี 2561 – 2565
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ

กรณีท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 3
1.1 ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 

(Worksheet 2) เพ่ือพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าฯ
1) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ท่ีเลือกไว้ในกระบวนการจัดท าโครงการส าคัญ 2565

2) สามารถตรวจสอบความเกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้จากเอกสาร 
“สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย” 

กรณีท่ีเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ และด าเนินการดังนี้

1) พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง ห่วงโซ่คุณค่าฯ ท่ีได้เลือกความเกี่ยวข้องไว้ในกระบวนการ
จัดท าโครงการส าคัญ 2565 ท้ังในเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องหลัก/สนับสนุน

2) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่หน่วยงานมีความเกีย่วข้อง 
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเอกสารสรุปความเกีย่วข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย ทาง  http://nscr.nesdc.go.th/project2566/

ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 

(Final Value Chain Thailand) 

การน าเข้าการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ1. 2.
เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จให้อัพโหลดไฟล์ 

worksheet 2 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) 
โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS2 รหัสเป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อชื่อหน่วยงาน” 
ตัวอย่าง“WS2 170101 สศช.”

(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อย)
ผ่านทาง Google Forms หรือ QR Code 

ส าหรับน าเข้า worksheet 2
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 64

https://forms.gle/
cBtAtyHLsze4dzQr9

เพื่อ สศช. จะได้ด าเนินการประมวลผล
และจัดท าข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบ

การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2566

ส่วนที่ 3 การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
1.1 ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ตามเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย 140 เป้าหมาย 
(ฉบับปรับปรุง)

ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 22 ก.ค. – 16 ส.ค. 64

1.2 ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาต ิ
ประจ าปี 2562 และ 2563 และอื่นๆ 
1.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ
ประจ าปี 2566
1.4 สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ 
eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ

2. จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามหลักการ XYZ โดยโครงการสามารถ
มีระยะเวลาการด าเนินการได้มากกว่า 1 ปี 

แต่จะต้องด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปี 2570 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติห้วงระยะท่ี 2 ในช่วงปี

2566 – 2570 ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ภายในปี 2570

3.  น าเข้าข้อเสนอโครงการส าคัญ
ในระบบ eMENSCR

ผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> ข้อเสนอ
โครงการส าคัญ ประจ าปี 2566” โดยใช้ 
username และ password ของกอง

เจ้าของโครงการ

4. พิจารณาประเมินให้คะแนนข้อเสนอ
โครงการส าคัญฯ ของหน่วยงาน

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ 
ประจ าปี 2566 โดยใช้แบบฟอร์ม

การให้คะแนนโครงการของหน่วยงาน
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทาง 

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

ส่วนที่ 4 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลาด าเนินการ : วันที่ 19 – 30 ส.ค. 64

กรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกระดับ 
(จ.๑ จ.๒ และ จ.๓)

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ (worksheet 3)

2. ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ตามแบบฟอร์ม worksheet ๓

ส่วนที่ 5 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566

มอบหมายกองแผนด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566
โดยน าโครงการส าคัญที่ได้รับการจัดล าดับเปน็โครงการส าคัญ 
จากส่วนที่ 4 ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีร่วมกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ 


