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แนวทางท่ี 3 
การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

แนวทางที่  

3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
• หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1-3) 
• ส านักงบประมาณ 
• สศช. 
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สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ห่วงโซ่คุณค่า (องค์ประกอบและปัจจัย)  

M1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง 

M2 – M3 เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการ (X) 
รายละเอียดโครงการ  

• ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ 
• หลักการและเหตุผล 
• วัตถุประสงค์ 
• เป้าหมาย (Output/Outcome/ผลที่คาดว่าจะเกิด/ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน ์

• รายละเอียดกิจกรรม 
• ประมาณการงบประมาณ 

M4 – M5 กิจกรรมและงบประมาณ 

ผ่านการอนุมัติ M7 ภายใน 23.59 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เท่าน้ัน  

การประเมินโครงการด้วยตนเอง (Self-Checklist)  

เป็นการทบทวนของหน่วยงานในการดูภาพรวมโครงการต่อเป้าหมายแผนย่อยที่เกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ 

โครงการ/การด าเนนิงาน มีวัตถุประสงค์ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย หรือไม่  

โครงการ/การด าเนนิงาน มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรม สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้จริง หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน มีกลุม่เป้าหมายที่ได้รบัประโยชน์จากการด าเนินการอย่างแท้จรงิ หรือไม่  

โครงการ/การด าเนนิงาน มีผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง ที่สะท้อนเป้าหมายของโครงการ หรือไม่  

โครงการ/การด าเนนิงาน มีแนวทาง/การด าเนินงาน มีความชัดเจน เป็นไปได้และท าให้ 
เป้าหมายของโครงการบรรลุผลได้ตามที่ก าหนด หรือไม่  

ใช่  ไม่ใช่  

การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/การด าเนินงาน  เป็นการด าเนนิการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ : Casual Relationship) หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายได้อยา่งเป็นรปูธรรม โดยสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในปี 2570 หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน เป็นการด าเนินการตามองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (FVCT) หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน เป็นการด าเนนิการที่ปิดช่องว่างของนโยบาย (Policy Gap) หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนบัสนนุการด าเนินการจัดท าโครงการ หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน เป็นโครงการเดิม/ต่อยอด/ใหม ่ที่ส่งผลต่อการขับเคลือ่นการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทได้อยา่งแท้จริง หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี แต่สิ้นสุดภายในป ี2570 หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน มีการก าหนดแผนการด าเนนิการ และกิจกรรมของโครงการไว้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ หรือไม่  

โครงการ/การด าเนินงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการด าเนนิโครงการ ต้องส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยที่เกี่ยวข้องอยา่งชัดเจน หรือไม่  
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ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามแบบฟอร์ม worksheet 3 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนน

ข้อเสนอโครงการประจ าปี 2566 

(Worksheet 3) ส าหรับหน่วยงานเจ้าภาพ

ทั้ง 3 ระดับ/ส านักงบประมาณ/สศช. 

ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ  

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564  

ที่เผยแพร่ผ่าน http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code 

ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ  

แนวทางที่ 3 : การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

• หน่วยงานเจ้าภาพ  
(จ.1 จ.2 จ.3) 

• ส านักงบประมาณ 
• สศช. 

 

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

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564  

ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ทั้งหมดภายใต้แผนแม่บทระดับประเด็นที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพ จ.1 

กรณี หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่น
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1)  

กรณี หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2)  

ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ทั้งหมดภายใต้เป้าหมายระดับประเด็นที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 

กรณี หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)  

ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ที่หน่วยงานเปน็เจ้าภาพเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย จ.3 

หากหน่วยงานเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ มากกว่า 1 กรณีข้างต้น (อาทิ เป็นทั้งหน่วยงานเจ้าภาพ จ.1 จ.2 และ จ.3)  
ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ให้พิจารณาประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญ 1 ครั้งต่อ 1 โครงการเท่านั้น  

การประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ  

กรณี ส านักงบประมาณ และ สศช. ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ที่หน่วยงานน าเขา้มาในระบบ 
eMENSCR ทุกโครงการในแต่ละเป้าหมายแผนยอ่ย 

ส่วนที่ 4 การจัดล าดบัความส าคัญของโครงการส าคัญประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการ
ด าเนินการโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มโีครงการส าคัญประจ าปี 2566 
จะต้องน าโครงการส าคัญฯ ไปด าเนินการตามกระบวนการ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

สศช. เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิ
เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตร ี

พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

รายการ 
โครงการส าคัญ 

ประจ าปี  
2566 

การน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR  
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  

เวลา 23.59 น.  

ให้คะแนน X  ตามหลักเกณฑ ์(Checklist)  
การคัดเลือก X ส าคัญ ประจ าปี 2566 

 

การด าเนินการตามกระบวนการทางสถิติ 

การประมวลผลโครงการส าคัญประจ าปี
งบประมาณ 2566 โดย สศช. 

• หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1 จ.2 และ จ.3) 
• สศช. 
• ส านักงบประมาณ 

โดย 

แนวทางที่ 3 : การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ หลักการ 
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แนวทางที่ 3 : การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

 
 
 

น าเข้าข้อมูล 
ในระบบ eMENSCR  

ภายในวันที่  
16 สิงหาคม 2564  

เวลา 23.59 น.  

ผู้รับผิดชอบในการประเมิน
ให้คะแนนข้อเสนอโครงการ

ส าคัญฯ  
 

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2566  
จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด 

โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• หน่วยงานเจ้าภาพ  

(จ.1 จ.2 และ จ.3) 
• สศช. 
• ส านักงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ (X) 
ตามข้อเสนอโครงการที่

น าเข้าผ่าน 
ระบบ eMENSCR 

พร้อม M7 

ให้คะแนน X  
ตามหลักเกณฑ์ 
(Checklist)  

การคัดเลือก X ส าคัญ 
ประจ าปี 2565 

ปรับคะแนนของแต่ละ X
ในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ
(Normalisation) 

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของ X 
ที่ผ่านการ normalization 
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย เพื่อคัด X 
ส าคัญของแต่ละเป้า 

หาค่าน้ าหนักของ 
แต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย  
ตามความส าคัญ/

เร่งด่วน 

หาค่าเฉลี่ยของ X ส าคัญ
ของ 140 ทุกเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อ
จัดล าดับ IMPACT  

ของ X ส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
(X)  

ประจ าปี 2566 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

ส านักงานฯ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิ
เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการส าคัญ ประจ าปี 2566 จะต้องน าโครงการส าคัญฯ ไปด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
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ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2564 

ตั้งแต่วันที่  19 สิงหาคม 2564 

การเผยแพร่วิธีการและช่องทางการน าส่ง 
แบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ (Worksheet 3)  

แนวทางที่ 3 : การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

สศช. จะด าเนินการเผยแพร่วิธีการและช่องทางการน าส่งแบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการ
ส าคัญฯ (Worksheet 3) ทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/  

หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1 จ.2 และ จ.3) ส านักงบประมาณ และ สศช. สามารถ เริ่มประเมินให้คะแนน 
โครงการฯ ที่หน่วยงานน าเข้ามาได้โดยด าเนินการตามแนวทางที่ สศช. ประกาศต่อไป  
และส่งกลับมายัง สศช. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564  

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

