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การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

เพื่อบรรลุเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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เป็นการด าเนินการตามองค์ประกอบและปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (FVCT)3.

หลักการจัดท า “โครงการส าคญั”

เป็นการด าเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ : Casual Relationship )1.

เป็นโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 
หรือมากกว่าได้ และสามารถเห็นผลลพัธ์ไดใ้นปี 2570 

2.

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
มีความชัดเจน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน7.

ก าหนดแผนการด าเนินการ และกิจกรรมของ
โครงการไว้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้8.

เป็นการด าเนินการที่ปิดช่องว่างของนโยบาย
(Policy Gap)4.

มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าโครงการ

5.
สามารถเป็นไดท้ั้งโครงการเดิม โครงการต่อยอด หรือ โครงการใหม่ 

ซึ่งหากเป็นโครงการเดิมจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ว่าส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯได้อย่างแท้จริง

6.

การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ ต้องส่งผลต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทีเ่กี่ยวข้องอย่างชัดเจน9.

โดยหากเป็นโครงการท่ีเคยมีการด าเนินการมาแลว้ ตอ้งมีผลการด าเนินการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการบรรลเุปา้หมายไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม
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การจัดท าโครงการส าคัญในช่วงปีงบประมาณ 2566 - 2570 

การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน 

การวิเคราะห์
ห่วงโซคุ่ณค่า

ทีส่่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ 

การจัดล าดับ
ความส าคัญ
ของข้อเสนอ

โครงการ

การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562

1 2 3 4

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏิบตัิ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566-2570) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

มติ ครม. 18 พ.ค. 64
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การมอง
เป้าหมายร่วมกัน 

การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ1 2 3 4

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ
จ.1
จ.2

สศช.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ส านักงบประมาณ

ทบทวนความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานต่อ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ห่วงโซ่คุณค่าฯ จะต้องครอบคลุม ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยแสดง องค์ประกอบ และปัจจัยตั้งแต่
ต้นทาง ไปจนถึงปลายทางของกระบวนการ 

ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ที่เป็นเจ้าภาพ

-

พิจารณาภารกิจหน้าท่ีของ
หน่วยงานที่มีต่อการขับเคลื่อน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดท าโครงการส าคัญ (X) ต้อง
ด าเนินการบนฐานข้อมลูเชงิประจักษ์
และสอดคล้องกับองค์ประกอบ/ปัจจัย

ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
เป็นไปตามหลักการ XYZ

ให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ
ของหน่วยงาน

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน

ประมวลผลและเผยแผร่
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ที่มีต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประมวลผลและเผยแผร่
การพิจารณาทบทวน FVCT

• ให้คะแนนขอ้เสนอโครงการส าคัญฯ
• ประมวลผลและด าเนินการทางกระบวนการ

ทางสถิติ
• ประกาศรายการโครงการส าคัญประจ าปี 2566

-

• ให้คะแนนขอ้เสนอโครงการส าคัญฯ- - จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับ
การด าเนินครงการส าคัญฯ

จ.3

ระยะเวลา
การด าเนินการ 11 – 25 มิ.ย. 64

ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ : 11 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64
จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี : 22 ก.ค. - 16 ส.ค. 64 19 – 30 ส.ค. 64 ต้ังแต่ 1 ต.ค. 64

เป็นต้นไป

การจัดล าดับ
ความส าคัญของ
ข้อเสนอโครงการ

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าทีส่่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและ

จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

หมายเหตุ : รายละเอียดการด าเนินการปรากฏตาม Power Point น าเสนอวิธีด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 1-4
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ม.ิย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
จัดส่ง Worksheet 2 : 
การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ
มายัง สศช.  

12 ก.ค. 64

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดโครงการ
ปี 66 และน าเข้าระบบ eMENSCR

รวมทั้งพิจารณาให้คะแนนโครงการ ตลอดจน
ผ่านการอนุมัติ M7 ภายใน 23.59 น. 

ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564

22 ก.ค.64 -16 ส.ค. 64

สศช. เสนอโครงการส าคัญประจ าปี 66
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

ช่วงเวลาการด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 มิ.ย. 64
เผยแพร่ความที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย บนเว็บไซต์ 
NSCR เพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และ
พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่าฯ บนเว็บไซต์ NSCR
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2566

21 ก.ค. 64
เผยแพร่โครงการปี 66
บนเว็บไซต์ NSCR 
เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าภาพใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินให้คะแนนโครงการฯ 

19 ส.ค. 64

25 มิ.ย. 64
หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) 
จัดส่ง Worksheet 1 : 
การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
มายัง สศช.  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงานเจ้าภาพจัดส่ง
คะแนนและการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ
มายัง สศช. เพ่ือ
ด าเนินการตาม
กระบวนการต่อไป  

30 ส.ค. 64

Output : เอกสาร “สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย” ผผผผOutput : โครงการส าคัญ 

ประจ าปีงบประมาณ 2566
ผผผผ

Output : ความครอบถ้วนสมบูรณ์ของห่วง
โซ่คุณค่าฯของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ตามฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 



6

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

• การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand) ที่ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

• การจัดท าโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ

Power Point น าเสนอวิธีด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางที่ 1 

แนวทางที่ 2 

แนวทางที่ 3

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการแนวทางที่ 4


