
ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

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 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 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  

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


 
 

-๒- 
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 

 

 

 

 

 

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

และชุดเอกสำรประกอบกำรจัดท ำโครงกำร
ส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
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