
1 

แนวทางที่ 2 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 
                  แผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

แนวทางที่  
2 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 

• ทุกหน่วยงานของรัฐ 
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แนวทางการพฒันา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวชี้วัด Y1 

ตัวชี้วัด Y2 

ตัวชี้วัด Z 

กลุ่มตัวชี้วัด Z Z 

X 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

โครงการ/ภารกิจประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร ์Z  

เป้าหมายผลลัพธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ท าเท่าไหร่ 
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 

ห่วงโซ่คุณค่า 
 (Value Chain) 

XXXXXX1 

XXXXXX2 

XXXXXX3 

XXXXXX.. 

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 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ปลายทาง ต้นทาง กลางทาง 

<< หลักการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ >> 



3 

โครงการ (X) 
โครงการ (X) คือ งานที่มุ่งหมายจะท าโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็น
ล าดับอย่างชัดเจน โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา  
และงบประมาณที่ตั้งไว้ 

แผนงาน 

โครงการ (X) โครงการ (X) โครงการ (X) 

กิจกรรม 1 หรือ  
กระบวนงาน 1 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

กิจกรรม 2 หรือ  
กระบวนงาน 2 

กิจกรรม 3 หรือ  
กระบวนงาน 3 

กิจกรรม n หรือ  
กระบวนงาน n 

โครงการเพื่อการพัฒนา เป็นไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ/หรือมิติการพัฒนาอื่น ๆ  

โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) 
เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้เกิดการ “รู้รับ ปรับตัว พร้อม
เติบโต” กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร การเมือง และสิ่งแวดล้อมเมื่อเผชิญวิกฤต
ต่าง ๆ เพื่อไม่ท าให้สถานการณ์แย่ลงกว่า 

โครงการส าคัญ โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บท
ประเด็น และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่มีลักษณะเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ของส่วนราชการ เพื่อด าเนินการตามภารกิจปกติ และจัดตั้งกองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการต่างๆ  

พะแพรว 
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โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรียนรู้ : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจดัท าข้อเสนอโครงการส าคัญที่สง่ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม  1 

ลงมือท า : จัดท าข้อเสนอโครงการส าคญัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักการความสมัพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์และห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง 

น าเข้า X : น าเข้าข้อเสนอโครงการ (X) เข้าสู่ระบบ eMENSCR ผ่านเมนู “เพิ่มโครงการ >> ข้อเสนอโครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564  
ให้คะแนน : ให้คะแนนข้อเสนอโครงการ (X) ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ โดยน าเข้า 
ผลคะแนนในระบบ eMENSCR (ขั้น M5) ก่อนการอนุมัติ M7 

2 

3 

4 

สิ่งที่ต้องท าในการด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
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กอง (หรือเทียบเท่า) ที่เกี่ยวข้องในสงักัดของท่าน ด าเนินการ ดังนี้ 

ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ ที่ เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   

1 

ทั้งนี้ ส าหรับเอกสารล าดับที่ 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2566/  หรือ QR Code  
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
140 เป้าหมาย (ฉบับปรับปรุง)  

1 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 และปี 2563 รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2566 

โครงการที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่ส านักงานฯ ได้เผยแพร่ทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญที่
ส่งผลต่อองค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ยังไม่มีโครงการมารองรับการด าเนินการ 

2 

3 

4 

เรียนรู ้

เอาสกัอนันะ แตเ่อาเนือ้หนา้นีไ้ปใสใ่นหนา้โนน้ 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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วิเคราะห์ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ/ปัจจัยที่ไมม่โีครงการส าคัญ (X) ขับเคลื่อนการด าเนนิการ โดยใช้ข้อมูลจาก 
เอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซคุ่ณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย เพื่อประกอบการพิจารณา 

ตัวอย่างการหา GAP โครงการ 

แผนแม่บทประเด็น (02) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อย 0202 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
                           ระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย 020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ  
                       เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

โครงการ Thai Festival 2019 : Local Best, Global Taste สินค้าดีทั่วไทยก้าวไกลทั่วโลก  
(ส านักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) 

เป็นโครงการที่ไม่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมาย (020501) 

GAP 

ตัวอย่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการในระบบ eMENSCR ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมาย  
จากการประมวลความสอดคลอ้งของโครงการในระบบ eMENSCR ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  พบว่า ไม่มีโครงการที่มีความสอดคลอ้งกับ
ปัจจัย F0204 ขององค์ประกอบ V02 ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (020501) และมี 1 โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมาย (020501) 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตัวอย่างการหา GAP โครงการ 

แผนแม่บทประเด็น (02) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อย 0202 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
                           ระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย 020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ  
                       เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

การประชุมระหว่างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กับสถาน
เอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาในประเทศไทย (กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้) 

F0201 เครือข่ายและการบูรณาการการ
ท างานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

F0202 ศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

F0203 การก าหนดท่าทีของไทยในการ
ประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหาร
พัฒนาที่ยั่งยืน 

F0204 ฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การกล่าวเปิดงานสัมมนาหัวข้อ“New Arabs’ New hope 
การค้าไทย-อาหรับวิถีใหม่เมื่อไร้โควิด” (กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) 

การร่วมกับ UNV และ พม. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส  
“วันอาสาสมัครสากล” (กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน) 
การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานใน
กรอบทวิภาคี (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

โครงการอบรมที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)ส านักงานแรงงานใน
ต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 
การประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ (กรมเอเชีย
ใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) 

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน) 

ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (ส านักปลัด 
กระทรวงการต่างประเทศ) 

การเสวนาทางวิชาการและการระดมสมองเพื่อเตรียมการ
เป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย(APEC 5.0 Professionals & 
APEC 5.0 Brainstorming Session) ( ก ร ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ระหว่างประเทศ) 

โครงการส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD/ICL) (กรมพัฒนา
ที่ดิน) 

ไม่มีโครงการ 

GAP โครงการที่หายไป 

หน่วยงาน 

- ความครอบคลุม ครบถ้วน ขององค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมายนั้น เพ่ือพิจารณาแก้ไข/ยกเลิก/เพิ่มเติม องค์ประกอบและปัจจัยให้เหมาะสม 
- จัดท าโครงการเพ่ือปิดช่องว่างของปัจจัย และองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ (FVCT) 
- จัดท าโครงการของหน่วยงานโดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องของแผนแม่บทย่อย 

สรุปสิ่งที่จ าเปน็ตอ้ง
พิจารณา 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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โครงการสามารถมีระยะเวลาการด าเนินการได้มากกว่า 1 ปี โดยจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2570 เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทฯ ห้วงระยะที่ 2 ในช่วงปี 2566 – 2570 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2570  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีหลักการในการจัดท าโครงการส าคัญ (X) ดังนี้  

กอง (หรือเทียบเท่า) ที่เกี่ยวข้องในสงักัดของท่าน ด าเนินการ ดังนี้ 

หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

โครงการส าคัญ (X) 

รายละเอียดการจัดท าโครงการส าคัญ (x) 

สอดคล้องกับปัจจัยและ
องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ จัดท าข้อเสนอโครงการ

ส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

2 
ลงมือท า 

ศึกษาชุดเอกสารประกอบการจัดท า
โครงการส าคัญ ประจ าปี 2566 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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                          ในการจัดท าร่างโครงการจ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยหนึ่งด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ (ถ้ามี) 

ร่างโครงการ : 

หมายเหตุ :  

ชื่อโครงการของหนว่ยงาน 

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ชื่อผู้ประสานงานหลกัของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

ความเกี่ยวข้องของโครงการกับเป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

นายรักชาติ ยิ่งชีพ  

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ดจีะต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจะเป็นได้ท้ังโครงการใหม่ หรือ
โครงการตอ่เนื่อง แต่ต้องมีหลักฐานเชิงประจกัษ์รองรับ 
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หมายเหตุ :  

ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 2 คือ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ข้อ 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และข้อย่อย 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

                     ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิส่วนที่ 1 : 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ 

ชื่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่สอดคล้องกับโครงการ 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับประเด็นเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต ิ

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความ
สอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่น าโครงการเข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติ 
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                      ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิส่วนที่ 1 : 

หมายเหตุ :  

ชื่อประเด็นแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการมีความสอดคล้อง
และสามารถสนับสนนุการบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนย่อยขอ้ 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1) 

เป้าหมายระดับประเด็น (130001) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความ
สอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่น าโครงการเข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติ 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนย่อย 

ชื่อองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี
ความสอดคล้อง V01 ระบบสุขภาพ 
ชื่อปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี 
ความสอดคล้อง 

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ดาวน์โหลด Value Chain 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1. แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
2. อธิบายสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลตัวเลข สถิติ  
3. อธิบายว่าจะท าอะไรและสิ่งที่ท าส่งผลอย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

                     สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) ส่วนที่ 2 : 
1) หลักการและเหตุผล 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี ้

ตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผล 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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                    สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) ส่วนที่ 2 : 
2) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 
2. เพ่ือให้ประชากรเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าโครงการมคีวามเป็นไปได้ที่จะด าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จ 
      และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายหรือไม ่

 และต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ของโครงการมคีวามชัดเจน และสามารถขับเคลือ่น 
      ให้บรรลเุป้าหมายของแผนแม่บทยอ่ยได้จริงหรอืไม่อยา่งไร 

ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด (แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ 
ได้มากกว่า 1 ข้อ) และจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย 

ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการ 
สามารถวัดและประเมินผลได้ 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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                    สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) ส่วนที่ 2 : 3) เป้าหมาย 

ส่ิงท่ีจะได้จากการด าเนินโครงการโดยตรง 
วัคซีน 

กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค 
เป้าหมายที่ได้จากเป้าหมายเชิงผลผลิตอีกทอดหนึ่ง 

พิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเล่มรายงานประจ าปีที่ สศช. ประกาศ
เผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการค านวณน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (โดยใช้ขอ้มูล
จากรายงานประจ าปีตามลิงก์ด้านล่าง) 

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

สิ่งที่เป็นตัววัดความส าเร็จของโครงการว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด 

ระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ท าเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุด้วยว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง 

**ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการปิดช่องว่างของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ถือเป็นส่วนส าคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณา 
ข้อเสนอร่างโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ เริ่มต้นในช่วงเวลาใด 
และสิ้นสุดลงเมื่อไร  

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ : การก าหนดผลผลิตและผลลพัธ์จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อยา่งเป็นรปูธรรม 

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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                   กิจกรรมและงบประมาณ ส่วนที่ 3 : 

กิจกรรม 

ระบุกิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน 

ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนนิกิจกรรม 
ของโครงการให้มคีวามเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเทียบกับกิจกรรม 
การด าเนินการที่ผา่นมาที่มลีักษณะคล้ายคลงึกัน 
มาใช้ประกอบในการพิจารณา 

 และต้องพิจารณาว่าแผนงาน/กิจกรรมของโครงการมีการระบุแผนงาน/กิจกรรม/การด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
       และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือไม่ และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการได้ตามที่ระบุไว้ 

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาจากงบประมาณในการด าเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
หรือไม่ โดยน าโครงการที่ผ่านมาที่ลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ประกอบในการพิจารณา 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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01 

                   ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ ส่วนที่ 4 : 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง 

 น าข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา ใส่ลงตาราง 

02 02 03 04 05 06 

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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                   การตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ ตัวอย่าง 

05 

03 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง 

1. โครงการ 
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
รองรับการ
ระบาดของ
โรคโควิด-19 

1 ) เพื่ อสนับสนุนการวิจัยที่
รองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19ในด้าน
การติดตามเฝ้าระวังและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  
2) เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะใน
เชิ งมาตรการและแผนการ
รับมือส าหรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ของประเทศไทยใน
อนาคต เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคCOVID-19 

1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการ
แพร่ระบาดของโรคโรควิด-19 
ในประเทศไทยส าหรับการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาในอนาคต 
เช่น การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
2) นวัตกรรมทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข เช่น ชุดตรวจ
วินิจฉัยที่แม่นย า รวดเร็ว และ
วิธีการรักษา แบบใหม่ การ
พัฒนายาและวัคซีน 3) ข้อแนะ
ในเชิงมาตรการ และแผนการ
รับมือกับสถานการณ์โรคอุบัติ
ใหม่ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนน า
ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์
ร้อยละ 50 

บุคลากรทาง
การแพทย์ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

ประเทศมีข้อมูลและองค์ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19และนวัตกรรม
ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการ
แพทย์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ผลิตใช้ได้เองภายในประเทศ พร้อมทั้ง
สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรควิด-19และโรคอุบัติใหม่
ที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ในอนาคตได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัย
เรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชน
ไทย มีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝัง
ความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน 
การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่ จ า เป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากร
ทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน 
การส่ง เสริมศักยภาพผู้ สู งอายุ  ระบบบริการ
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการในภาพรวมกับปัจจัย 
ที่เลือกมาว่ามีความสอดคล้องกันบนหลักวิชาการหรือไม่ และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้จริง 

 พิจารณาจากรายละเอียดของโครงการในภาพรวมว่ามีความซ้ าซ้อน
กับโครงการที่หน่วยงานเคยด าเนินการที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร  

ตารางแสดงถึงความสอดคล้องของรายละเอียดโครงการ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการระบาดของโรค 
โควิด-19 เมื่อใส่ข้อมูลลงในตารางครบทุกช่องจะท าให้เห็นความสอดคล้องและแนวทางการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
 - โครงการ 
 - การด าเนนิงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

M1 

- ลักษณะของโครงการ (ใช/้ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป  

แผนแม่บท แผนความมั่นคง) 
- แผนระดับที่ 3  
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ ์
- ตัวชี้วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละ
กิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M7 

การอนุมัติข้อมูล 
หน่วยงานน าเข้าข้อเสนอโครงการส าคัญและผลคะแนนผ่านเมน ู“เพิ่มโครงการ >> ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยใช ้username และ password ของกองเจ้าของโครงการ หากไม่มี 
ใหก้องแผนเป็นผู้ด าเนินการแทน 

โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
- น าเข้าแบบฟอร์มผลคะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญ   
  ในระบบ  eMENSCR  

หมายเหตุ : หน่วยงานเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องระบุ 
contribution ของโครงการเมื่อด าเนินแล้วเสร็จต่อเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญและเร่งด่วนของโครงการตามแนวทางข้อที่ 3 ได้ต่อไป    

* 

1 

กรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการตาม M1 – M5 ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามเกณฑ์การพิจารณาฯ เฉกเช่นเดียวกับ
กรณีท าแบบค าของบประมาณ 

2 

3 พิจารณาประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี  2566  
ท่ีเพิ่มขึ้นมาในขั้นตอน M5 

4 ผ่านการอนุมัติ M7 ภายใน 23.59 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เท่านั้น  

- น าเข้าข้อเสนอโครงการส าคัญในระบบ eMENSCR  
- ให้คะแนนข้อเสนอโครงการ (X) ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์

การคัดเลือกโครงการส าคัญ  
3 น าเข้า X  

และให้คะแนน  


