
ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ กำรทบทวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ช่วงเวลำด ำเนินกำร : 
วันที่ ๑๕ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ 

หน่วยงานของรัฐเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน 
ครอบคลุมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพ่ือน าไปสู่แนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกันและสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนย่อย (จ.๓)  

๑.๑  ด าเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (worksheet ๑) ที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๓) ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้  

๑.๒ พิจารณาทบทวนความครอบคลุมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ที่เกี่ยวข้องหลักและสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจากข้อมูลตั้งต้นที่ ระบุไว้ใน 
worksheet ๑ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) 
และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) โดยพิจารณาระดับความ
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพ่ือก าหนดเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลักหรือ
หน่วยงำนสนับสนุน จากข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาภายใต้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของหน่วยงานในการเข้า
ระบบฯ เพ่ือเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๓) ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ทบทวนความครอบคลุมของหน่วยงานฯ สามารถด าเนินการได ้ดังนี้ 

๑.๒.๑ คงเดิมหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานะความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามที่ได้ระบุไว้ใน worksheet ๑ 

๑.๒.๒ ปรับเปลี่ยนระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยงานจากหน่วยงานหลักเป็น
หน่วยงานสนับสนุน/จากหน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานหลัก  

๑.๒.๓ เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

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


 
 

-๒- 

QR Code  
ส ำหรับน ำเข้ำ worksheet ๑ 

๑.๓ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้อพัโหลดไฟล์ worksheet ๑ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) 
โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS1 รหัสเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อชื่อหน่วยงำน” 
อำทิ “WS1 170101 สศช.” (อัพโหลด ๑ ไฟล์ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย) 
ผ่านทาง Google Forms (https://forms.gle/eS8amwuN7VBBnynN7) หรือ QR Code 
ส าหรับน าเข้า worksheet ๑ ภำยในวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔  เพื่อส านักงานฯ  
จะได้ด าเนินการสรุปผลการทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และเผยแพร่ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code  
ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ต่อไป 

๒. กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของหน่วยงานของท่านจากเอกสารสรุป 
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๔๐ เป้าหมาย ที่ส านักงานฯ ได้สรุปผล 
จาก worksheet ๑ ของหน่ วยงานเจ้ าภาพฯ (จ.๓) ซึ่ งส านั กงานจะด าเนินการเผยแพร่ผ่ านทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากพบว่า หน่วยงานของท่านเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแต่ไม่ได้ระบุไว้ 
ในเอกสารสรุปความเกี่ยวข้องฯ ให้ด าเนินการประสานไปยังหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๓) ของเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่านเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารสรุปความเกี่ยวข้องฯ หรือประสาน
มายังเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตามแผนแม่บทฯ ของส านักงานฯ เพ่ือประสานไปยังหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๓) 
ดังกล่าวต่อไป  

ส่วนที่ ๒  กำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain 
Thailand) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

ช่วงเวลำด ำเนินกำร : 
วันที ่๑๕ มิ.ย.– ๑๒ ก.ค. ๖๔ 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง )ๆ ที่มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง)  
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยนั้น ๆ  ได้ตามที่ก าหนด เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตามแนวทางที่ ๒ การจัดท า
โครงการส าคัญ (X) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นปัจจุบัน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  

๑. พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย จากข้อมูล
สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งเอกสำรสรุปควำม
สอดคล้องของโครงกำรในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่ำฯ ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ส านักงานฯ 
ประมวลผลในเบื้องต้นจากโครงการในระบบฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยเผยแพร่ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้าย
มาพร้อมนี้ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มาใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินการดังกล่าว เพ่ือให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุม และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ 
แผนย่อย (จ.๓)  

https://forms.gle/eS8amwuN7VBBnynN7
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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-๓- 
๑.๑.๑ ด าเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  

(Final Value Chain Thailand) (worksheet ๒) ที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๓) ทาง
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 

๑.๑.๒ ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่ าฯ ของเป้ าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตามแบบฟอร์ม worksheet ๒ ซึ่งท่านสามารถแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในส่วนขององค์ประกอบ และปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยให้บูรณาการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนระดับประเด็น (จ.๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น (จ.๒) และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๑.๒ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๑ ด าเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  
(Final Value Chain Thailand) (worksheet ๒) ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ เพ่ือพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยท่ีท่านมีความเก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านได้เลือกควำม
เกี่ยวข้องไว้ในกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญปี ๒๕๖๕ ทั้งในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีความเกี่ยวข้อง
หลัก/สนับสนุน 

๒) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำหน่วยงำนของท่ำนมีควำมเกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถตรวจสอบความเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
ได้จากเอกสาร “สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๔๐ เป้าหมาย” ที่ส านักงานฯ 
ได้เผยแพร่ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

๑.๒.๒ ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตาม
แบบฟอร์ม worksheet ๒ โดยท่านสามารถแก้ไข/ปรับปรุง ในส่วนขององค์ประกอบ และปัจจัยของ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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-๔- 
๒. กำรน ำเข้ำกำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ อัพโหลดไฟล์ 

worksheet ๒ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS2 รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (XXXXX) 
ตัวย่อชื่อหน่วยงาน” อาทิ “WS2 170101 สศช.” (อัพโหลด ๑ ไฟล์ต่อ ๑ เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย) ผ่านทาง Google Forms (https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9) 
หรือ QR Code ส าหรับน าเข้า worksheet ๒ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เพ่ือส านักงานฯ จะได้ด าเนินการประมวลผลและจัดท าข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๔๐ เป้าหมาย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 
ภำยในวันที ่๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ต่อไป 

ส่วนที่ ๓  กำรจดัท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงเวลำด ำเนินกำร : 
วันที่ ๒๒ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๖๔ 

โครงการส าคัญ หมายถึง โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตามเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยเฉพำะในเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนของท่ำนมีควำมเกี่ยวข้องหลัก  
ตำมเอกสำรสรุปควำมเกี่ยวข้องฯ เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ห้วงระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จึงขอให้ทุกกอง (หรือเทียบเท่ำ) 
ที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่ำน ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 
ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย   

๑.๑ ห่วงโซ่คุณค่าฯ ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๔๐ เป้าหมาย (ฉบับปรับปรุง)  
๑.๒ ข้อมูลสถ ิต ิ สถานการณ์ งานว ิจ ัย  และรายงานสร ุปผลการด า เน ินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 

๑.๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
๑.๔ สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่ส านักงานฯ ได้เผยแพร่ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือจัดท าขอ้เสนอโครงการส าคัญ 
ทีส่่งผลต่อองค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ยังไม่มีโครงการมารองรับการด าเนินการ 

ทั้งนี้ ส าหรับเอกสารล าดับที่ ๑.๑ – ๑.๓ ดาวน์โหลดได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2566/  
หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

๒. จัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมทั้งห่วงโซ่คุณค่าฯ ทั้งนี้ โครงการสามารถมีระยะเวลาการด าเนินการ 
ได้มากกว่า ๑ ปี โดยจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ห้วงระยะที่ ๒ ในช่วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ได้ภายในปี ๒๕๗๐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

QR Code  
ส ำหรับน ำเข้ำ worksheet ๒ 

 

https://forms.gle/cBtAtyHLsze4dzQr9
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

-๕- 
๓. น ำเข้ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญในระบบ eMENSCR ผ่ำนเมนู “เพิ่มโครงการ >> 

ข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” โดยใช้ username และ password  
ของกองเจ้าของโครงการ หำกไม่มีให้กองแผนเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน เพ่ือกรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการ 
ตำม M๑ - M๕ ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำฯ เฉกเช่นเดียวกับ 
กรณีท ำแบบค ำของบประมำณ พร้อมทั้งผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม 
๒๕๖๔ เท่ำนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ ส านักงบประมาณ และส านักงานฯ จะใช้ข้อมูล
รายละเอียดโครงการส าคัญในระบบ eMENSCR เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาให้คะแนนโครงการส าคัญฯ
ของหน่วยงานต่อไป 

๔. พิจำรณำประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์ 
กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๖ โดยใช้แบบฟอร์มการให้คะแนนโครงการของหน่วยงาน  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะด าเนินการเผยแพร่วิธีกำรและช่องทำงกำรน ำส่งแบบฟอร์มกำรให้คะแนนโครงกำร
ของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในระยะต่อไป ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ภำยในวันที ่๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔  

ส านักงานฯ จะด าเนินการประมวลรายชื่อข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ จากระบบ 
eMENSCR เฉพาะรายการที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ เท่ำนั้น  
ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 
ภำยในวันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกระดับ (จ.๑ จ.๒ 
และ จ.๓) ส านักงบประมาณ และส านักงานฯ ใช้ในการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ  
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 

ส่วนที่ ๔  กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

ช่วงเวลำด ำเนินกำร : 
วันที่  ๑๙ – ๓๐ ส.ค. ๖๔ 

สืบเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งผลให้ต้องมีการด าเนินการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ เพ่ือพิจารณาให้เป็นโครงการส าคัญที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนที่สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็น
รูปธรรมในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จึงขอให้ท่ำนกรณีที่เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ในทุกระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) ด าเนินการ ดังนี้ 

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


 
 

-๖- 
๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ (worksheet ๓) ของ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
ที่เผยแพร่ผ่าน http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 

๒. ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามแบบฟอร์ม 
worksheet ๓ ดังนี้  

๒.๑ กรณีที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) ให้
ด าเนินการประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมดภายใต้แผนแม่บทระดับ
ประเด็นที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.๑)  

๒.๒ กรณีที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) 
ให้ด าเนินการประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมดภายใต้เป้าหมายระดับ
ประเด็นที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.๒)  

๒.๓ กรณีที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (จ.๓)  
ให้ด าเนินการประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ที่หน่วยงานท่านเป็นเจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.๓) 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ มากกว่า ๑ กรณี ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๓ 
ข้างต้น ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ให้ท่านพิจารณาประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญ ๑ ครั้งต่อ ๑ 
โครงการเท่ำนั้น  

โดยส านักงานฯ จะด าเนินการเผยแพร่วิธีกำรและช่องทำงกำรน ำส่งแบบฟอร์มกำรให้คะแนน
ข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ (worksheet ๓) ที่ ด า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ ในระยะต่ อไป  ผ่ านทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้  ตั้งแต่วันที่  
๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เพ่ือส านักงานฯ จะด าเนินการรวบรวมและประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ตามหลักการทางสถิติก่อนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ จะต้องน าโครงการ
ส าคัญฯ ไปด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

ส่วนที่ ๕  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๖  

ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยกองแผนหรือกองอ่ืนที่ได้รับมอบหมำยจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๖ โดยน าโครงการส าคัญที่ได้รับการจัดล าดับเป็นโครงการส าคัญ จากส่วนที่ ๔  
ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ และ
ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมำยเหตุ :  
ผู้ประสานงานของแต่ละแผนแม่บทฯ สามารถ download ได้เพ่ิมเติมจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

 

 

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

และชุดเอกสำรประกอบกำรจัดท ำโครงกำร
ส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
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