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การจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าป ี2565 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Workshop IV 
การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 

21 สิงหาคม 2563 
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ผลที่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าWorksheet 1-3  

ตามแนวทางที่ก าหนด 

การประชุมWorkshop 
1-4  

ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63  
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงโครงการส าคัญ (X)  

ประจ าปี 2565 

วันที่ 10 ก.ย.63 
ประชุมคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อพิจารณารายการโครงการ
ส าคัญ (X) ที่มีความเร่งด่วน 

ในการด าเนินการ ปี 65 

เสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบโครงการ

ส าคัญประจ าปี 2565 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
กระบวนการงบประมาณ

ต่อไป 

แผนแม่บทฯ 
ได้รับการขับเคลื่อน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ในปี 2565 

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63  

มติคณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบแนวทางฯ  
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.  
ส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปา้หมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ 
จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.  

ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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การด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2565  

 WORKSHOP ครั้ง
ที่ 4 

0
4 การด าเนินการวันนี ้

การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ 
(X) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 

หน่วยงาน จ.1-จ.3 / สศช.  

Xข้อเสนอ 

Checklists 

กระบวนการ 
ทางสถิติ/นโยบาย 
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การด าเนินการใน WORKSHOP 4 การจัดล าดับโครงการส าคัญ (X)  
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2565  

 วันนี้มาท าอะไร ? 

1. รับทราบผลการคัดเลือกโครงการส าคัญ 

2. ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
โครงการส าคัญ เพื่อน าไปสู่การจัดท ารายการโครงการส าคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี  

- วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 (1,2,18,19,20,21,22) 
- วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 (3,4,5) 
- วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 (6,7,8,9,23) 
- วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 (10,11,12,13,14,15,16,17) 

ตารางวัน WORKSHOP 3 การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 3. รับทราบแนวทางการเตรียมการส าหรับการจัดท าโครงการส าคัญ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วง พ.ศ. 2566-2570  แนวทาง 
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โครงการ
ส าคัญ 

(X) ประจ าปี 
2565 

 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
(X) ตามข้อเสนอ

โครงการที่น าเข้าผ่าน 
ระบบ eMENSCR 

พร้อม M7 

ให้คะแนน X  
ตามหลักเกณฑ์ 
(Checklist)  

การคัดเลือก X ส าคัญ 
ประจ าปี 2565 

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ  
(Normalisation) 

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX  
ท่ีผ่านการ normalisation 
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เพ่ือคัด X ส าคัญ

ของแต่ละเป้า 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ของท้ัง 140 เป้าหมาย 

Workshops ครั้งที่ 1 และ 2 
หน่วยงานเจ้าภาพ  

จ.1 จ.2 จ.3  

Workshops ครั้งที่ 3 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด 
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

แผนปฏิบัติราชการ... พ.ศ. 2565 

ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท าในปี 2565 และส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะได้โครงการ

ส าคัญ 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

หาค่าน้ าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 

หาค่าเฉลี่ยของ X 
ส าคัญของ 140 ทุก
เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย เพ่ือจัดล าดับ 

IMPACT ของX ส าคัญ 

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการส าคัญ (X)  
ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565  

ทั้งนี้ โครงการส าคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565” 
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แผนแม่บท 23 ประเด็น จ านวนโครงการ 

1 ความม่ันคง 244 

2 การต่างประเทศ 40 

3 การเกษตร 260 

4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 113 

5 การท่องเท่ียว 112 

6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  60 

7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 124 

8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 

65 

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 62 

10 ค่านิยม           51 

11 พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 339 

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 236 

13  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  146 

14  ศักยภาพการกีฬา 25 

15 พลังทางสังคม 183 

16 เศรษฐกิจฐานราก 141 

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 72 

18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 186 

19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 113 

20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 257 

21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 50 

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 94 

23 การวิจัยและการพัฒนานวตักรรม 420 

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 
มีหน่วยงานที่ส่งโครงการมาทั้งหมด 

จ านวนโครงการที่น าเข้าในระบบ eMENSCR ที่ได้รับการอนุมัติ M7 ภายในเวลา 24.00 น. ของคืนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  
ประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าป ี2565  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

กระทรวงกลาโหม 21 
กระทรวงการคลัง 55 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 70 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ 
73 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม 

1,202 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 296 
กระทรวงคมนาคม 52 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 34 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 207 

กระทรวงพลังงาน 33 
กระทรวงพาณิชย์ 63 

กระทรวงมหาดไทย 107 
กระทรวงยุติธรรม 65 
กระทรวงแรงงาน 163 

กระทรวงวัฒนธรรม 65 
กระทรวงศึกษาธิการ 231 
กระทรวงสาธารณสุข 214 
กระทรวงอุตสาหกรรม 75 

ศาล 21 
ส านักนายกรัฐมนตรี 104 
หน่วยงานของรัฐสภา 4 

หน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี 199 
หน่วยงานอิสระ 28 
หน่วยงานอื่นๆ 11 

M7 

รายละเอียดโครงการโหลดได้จาก ... 

3,393 โครงการ 



7 http://nscr.nesdb.go.th/ 21 สิงหาคม 2563 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

 โครงการส าคัญ (X)  
ที่หน่วยงานบันทึกข้อมูล 

ในระบบ eMENSCR และได้รับ 
การอนุมัติ M7 ภายในเวลา 24.00 น.  
ของคืนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 

M7 

น ้ำหนัก คะแนน

(0 / 1 / 2)

คะแนนรวม

1 10 0

2 10 0

3 10 0

4 10 0

5 20 0

6 10 0

7 20 0

8 10 0

100 0

เกณฑ์กำรให้คะแนน :

0 ไม่มีข้อมูลอ้างอิง คะแนนที่ได้            -   
1 มีข้อมูลแต่ยังไม่ชัดเจน จำกคะแนนเต็ม          100
2 ข้อมูลในข้อเสนอโครงการมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน
A กรณีที่ไม่สามารถระบคุ่าคะแนน 0-2 ได้  *มีคะแนนพิเศษเพ่ิม กรณเีป็นโครงกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน

หมำยเหตุ 

(ส้ำหรับฝ่ำย

หลักเกณฑ์

โครงกำรส่งผลต่อปัจจัยหลักที่เลือกมำ (ตำมข้อเท็จจริง)

โครงกำรมีที่มำจำกฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีสถิติ/ข้อเท็จจริงรองรับ (ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำง)

โครงกำรมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ

เป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม (ควำมจ้ำเป็นต้องมีโครงกำร - มีหรือไม่มีโครงกำรนี  ไม่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย)
โครงกำรมีแผนกำรด้ำเนินงำนที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริง

โครงกำรที่สำมำรถเห็นผลลัพธ์โครงกำรภำยในปี 65

ควำมเหมำะสมของงบประมำณ เทียบกับกิจกรรมกำรด้ำเนินกำรและประโยชน์ที่จะได้รับ

โครงกำรมีควำมซ ้ำซ้อนกับที่ผ่ำนมำ/ที่ด้ำเนินกำรในปัจจุบัน (ไม่ใช่โครงกำรที่เคยด้ำเนินกำรมำแล้ว หรือเป็นโครงกำร

ในกำรทดแทนกิจกรรม/ผลผลิตเดิม)

(0 = โครงกำรเดิม   /  1=โครงกำรต่อยอดจำกเดิม      / 2=โครงกำรใหม)่
โครงกำรจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้ำง อำคำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร เพ่ือ

ด้ำเนินกำรตำมภำรกิจปกติ (ยกเว้น การจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการ  หรือเพ่ือให้เกิด

การเข้าถึงบริการสาธารณะของผู้ด้อยโอกาส) หรือไม่เป็นไปเพ่ือจัดตั งกองทุนฯ/หน่วยงำน/คณะกรรมกำรต่ำงๆ

(0 = เป็น / 1 = ไม่เป็น)

รายละเอียดโครงการ (X)  
ตามข้อเสนอโครงการที่น าเข้าผ่าน

ระบบ eMENSCR 

ให้คะแนน X ตามหลักเกณฑ์ (Checklist) การคัดเลือก X ส าคัญ ประจ าปี 2565 

โครงการจะต้องมีคะแนนใน 
Checklist ข้อที่ 1  
- โครงการที่ไม่มีคะแนนข้อ 1 
ประกอบด้วย 3 กรณี  
• เลือกถูกแต่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยตาม

ข้อเท็จจริง 
• สอดคล้อง แต่เลือกตอบผิดปัจจัยของ

เป้าที่เลือกมาถูก 
• เลือกตอบผิดทั้งเป้าหมายและปัจจัย 
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รหสัองค์ประกอบ ช่ือองค์ประกอบ รหสัปัจจยั ช่ือปัจจยั โครงกำร  คะแนนทีไ่ด้จำก
WS3

SD Zscore คะแนนปรับฐำน

090101V02 การเพิม่ประสิทธิภาพการลงทุน 090101F0201 ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดโครงการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชพี 89.47 20.53 1.76 96.07
090101V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืน้ท่ี090101F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัอย่างเปน็ระบบการพฒันาเมืองอจัฉริยะน่าอยู่ต้นแบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 84.21 20.53 1.50 93.34
090101V02 การเพิม่ประสิทธิภาพการลงทุน 090101F0201 ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดพฒันาทักษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกEEC 78.95 20.53 1.25 89.35
090101V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืน้ท่ี090101F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัอย่างเปน็ระบบโครงการพฒันาการเฝ้าระวังปอ้งกนัควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก73.68 20.53 0.99 83.87
090101V01 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก090101F0102 การวางผังเมือง ผังการใชป้ระโยชน์ที่ดิน โครงการพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 57.89 20.53 0.22 58.70
090101V01 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกโครงการย้ายแนวท่อท่ีได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง(EEC) 47.37 20.53 -0.29 38.47
090101V01 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกโครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร(EEC) 47.37 20.53 -0.29 38.47
090101V01 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(EEC) 47.37 20.53 -0.29 38.47
090101V01 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกโครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยาย(EEC) 47.37 20.53 -0.29 38.47
090101V03 การพฒันาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการตลาด090101F0303 การตลาดและประชาสัมพนัธ์ โครงการ“ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก” 47.37 20.53 -0.29 38.47
090101V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืน้ท่ี090101F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัอย่างเปน็ระบบโครงการนวัตกรรมต ารวจเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัอย่างเปน็ระบบ(วจ.) 36.84 20.53 -0.81 21.02
090101V01 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกโครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับการจัดต้ังเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรก 31.58 20.53 -1.06 14.40
090101V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืน้ท่ี090101F0404 ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน โครงการนวัตกรรมต ารวจเพือ่ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สินของประชาชน(วจ.) 31.58 20.53 -1.06 14.40
090101V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืน้ท่ี090101F0402 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพฒันา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พทัยาต าบลโปง่อ าเภอบางละมุงจังหวัดชลบรีุ 26.32 20.53 -1.32 9.36

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

ปรับคะแนนของแต่ละ X ในแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามหลักสถิติ  
(Normalization) 

การปรับคะแนนของแต่ละโครงการที่ได้จากการประเมิน เนื่องมาจากการ
ให้คะแนนจากหลายกลุ่มที่ผู้ประเมินไม่ใชก่ลุ่มเดียวกัน อาจท าให้มีความ
ผันผวนของค่าคะแนนที่ได้มา ดังนั้น จึงต้องมีการปรับฐานคะแนนตาม

หลักการของสถิติ เพ่ือให้ค่าคะแนนมีความเป็นมาตรฐาน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพ่ือหาความผันผวนของค่าคะแนน 

ท า standardized ของชุดข้อมูลเพ่ือท าให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ปรับฐานคะแนนตามหลักการทางสถิติเพ่ือน าไปพิจารณาต่อไป 
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กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

หาค่าคะแนนกลางของ X ที่ผ่านการ Normalization แล้วในแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อคัดเลือก X ส าคัญของแต่ละเป้าย่อย (รอบที่ 1) 

โครงกำร คะแนนปรับฐำน ค่ำกลำงตำม
หลักสถิต

CUT OFF 
Round1

โครงการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชพี 96.07 ผ่าน
การพฒันาเมืองอจัฉริยะน่าอยู่ต้นแบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 93.34 ผ่าน
พฒันาทักษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกEEC 89.35 ผ่าน
โครงการพฒันาการเฝ้าระวังปอ้งกนัควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก83.87 ผ่าน
โครงการพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 58.70 ผ่าน
โครงการย้ายแนวท่อท่ีได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยาย(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการ“ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก” 38.47 ไมผ่่าน
โครงการนวัตกรรมต ารวจเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัอย่างเปน็ระบบ(วจ.) 21.02 ไมผ่่าน
โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับการจัดต้ังเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรก 14.40 ไมผ่่าน
โครงการนวัตกรรมต ารวจเพือ่ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สินของประชาชน(วจ.) 14.40 ไมผ่่าน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พทัยาต าบลโปง่อ าเภอบางละมุงจังหวัดชลบรีุ 9.36 ไมผ่่าน

น้ำมำ
คัดเลือก
โครงกำร

ในรอบที ่1
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โครงกำร คะแนนปรับฐำน ค่ำกลำงตำม
หลักสถิต

CUT OFF 
Round1

ปรับฐำน
คะแนน รอบ2

ค่ำกลำงตำม
หลักสถิต 2

CUT OFF 
Round 2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชพี 96.07 ผ่าน ผ่าน
การพฒันาเมืองอจัฉริยะน่าอยู่ต้นแบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 93.34 ผ่าน ผ่าน
พฒันาทักษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกEEC 89.35 ผ่าน ผ่าน
โครงการพฒันาการเฝ้าระวังปอ้งกนัควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก83.87 ผ่าน ไมผ่่าน
โครงการพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 58.70 ผ่าน ไมผ่่าน
โครงการย้ายแนวท่อท่ีได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยาย(EEC) 38.47 ไมผ่่าน
โครงการ“ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก” 38.47 ไมผ่่าน
โครงการนวัตกรรมต ารวจเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัอย่างเปน็ระบบ(วจ.) 21.02 ไมผ่่าน
โครงการพฒันาระบบไฟฟา้เพือ่รองรับการจัดต้ังเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรก 14.40 ไมผ่่าน
โครงการนวัตกรรมต ารวจเพือ่ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สินของประชาชน(วจ.) 14.40 ไมผ่่าน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พทัยาต าบลโปง่อ าเภอบางละมุงจังหวัดชลบรีุ 9.36 ไมผ่่าน

น้ำมำ
คัดเลือก
โครงกำร

ในรอบที ่1

เพ่ือ
คัดเลือก
โครงกำร
เกรด A

น้ำมำ
คัดเลือก

โครงกำรใน
รอบที่ 2

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการส าคัญ  

การจัดกลุ่มโครงการ (#2) เพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ เกรด A 
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• กรอบหลักการและแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
 

• ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ 
 

• ผลการศึกษาของ UN เร่ือง COVID-19 Socio-Economic 
Impacts of COVID-19 ทีมีต่อประเทศไทย 
 

• การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่
ส าคัญของโลก (Mega Trends) โดย กศว. (สศช.) 

การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion 

กลุ่มประเภทของความเร่งด่วน/ส าคัญ 

ค่าน้ าหนัก  
(Adjusted Weight) 

ที่จะน าไปคูณเพิ่มในการ
จัดล าดับความส าคัญ 

ของโครงการ 
ของแต่ละเป้าย่อย 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการส าคัญ  

หาค่าน้ าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 

Master plan 
weight ตามค่า
สีของเป้าหมาย 

1 
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• Local Economy 
• Future Growth 

หาค่าน้ าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 

น าเป้าหมายของแผนย่อยมาวิเคราะห์จัดเข้ากลุ่มประเด็นการพัฒนา โดยการจัดล าดับความส าคัญจะเปรียบเทียบกันแค่ในหัวข้อเท่านั้น 

แนวทางการก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละประเด็นการพัฒนา 
ก าหนดกลุ่มประเดน็การพัฒนาใหญ่ 4 ข้อหลัก (มีค่าน้ าหนักเท่ากัน คือ 1)  ได้แก่  

2.1 ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion) ซึ่งอนุมานจากข้อมูล  

1 

2 

• Human Development 
• Enabling Factors 

ก าหนดค่าน้ าหนักให้แก่ประเด็นการพัฒนาภายใต้หัวข้อใหญ่ หรือ แผนแม่บท (X%) โดยใช้แนวคิดจากวิธี Multi-Criteria 
Decision Analysis (MCDA) ซึ่งข้อมูลประกอบการให้คะแนนใน MCDA นั้น ใช้ 2 แนวทางประกอบกัน ได้แก่ 

• กรอบหลักการและแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
• ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณแ์พร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
• กรอบข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ของคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ 
• ผลการศึกษาของ UN เรื่อง COVID-19 Socio-Economic Impacts of COVID-19 ที่มีต่อประเทศไทย 

2.2 ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก (Impact Assessment) โดย สศช. 
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หาค่าน้ าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 

แนวทางการก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

ปรับค่าน้ าหนัก โดยการค านวณค่า Adjusted Weight (AW) เพ่ือปรับน้ าหนักให้จ านวนประเด็นย่อยไม่สง่ผล 
ต่อค่าน้ าหนักโดยใชว้ิธีการปรับแบบสัดส่วน  

3 

4 

W = (x%*1)/N  

ให้แนวทางการพัฒนาภายใต้แต่ละแผนแม่บทมคี่าน้ าหนักเท่ากนั โดยใช้  

โดย N คือจ านวนแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนแม่บทนัน้ 

AW=1-((N-Nmax)/Nmax) และให้ค่าน้ าหนัก *2 ของคะแนนเดิมใน 
กรณีที่ Expert Opinion หรือ Impact Assessment มีการให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนานั้นเปน็พิเศษ 
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หาค่าน้ าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 
แนวทางการก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

6 

7 

น าค่าน้ าหนักที่ได้จากข้อ 4. และ ข้อ 5. มาบวกกัน เพ่ือได้ค่าน้ าหนักรวมที่จะใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการ
พัฒนา หรือ Total Weight (TW) 

ปรับค่าน้ าหนัก TW ให้มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 1 เพื่อให้แต่ละหัวข้อประเด็นการพัฒนาใหญ่สามารถเปรียบเทียบ
กันได้ 

5 
การให้ค่าน้ าหนักจากข้อ 1-4 ข้างต้นเป็นการให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนา จากผลกระทบของ Covid-19 และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอื่นๆ ของโลกอย่างไรกด็ ีการจัดล าดับความส าคัญในแนวทางการพัฒนาได้มกีารใช้สถานะ การพัฒนา 
ในปัจจุบันมาร่วมพิจารณาด้วย โดยใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 เพ่ือสะท้อน
ภาพความเร่งด่วนของการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนานั้นๆ 

การค านวณค่าคะแนนดังกล่าว ใช้หลักการว่า ประเด็นที่มีสถานะ การบรรลุเป้าหมายต่ า จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการมาก  
จึงได้ค่าน้ าหนัก (Master Plan Weight : MPW) สูง โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบขั้นบนัได ดังนี้ 

• สีแดง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.020 
• สีส้ม ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.015 
• สีเหลือง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.010 
• สีเขียว ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.005 
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ตัวอย่าง คะแนนประกอบการพิจารณาในล าดับถัดไป 

โครงกำร คะแนนปรับฐำน
ค่ำ Adjusted 
Weight (AW)

ค่ำคะแนนประกอบกำรพิจำรณำ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชพี 96.07                  0.024 98.36                            
การพฒันาเมืองอจัฉริยะน่าอยู่ต้นแบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 93.34                  0.024 95.57                            
พฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกEEC 89.35                  0.024 91.49                            

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเป้าหมายแผนย่อย A 

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเป้าหมายแผนย่อย B 

ช่ือโครงกำร คะแนนปรับฐำน
ค่ำ Adjusted 
Weight (AW)

ค่ำคะแนนประกอบกำรพิจำรณำ

96.78 0.05 101.52

94.39 0.05 99.01
88.40 0.05 92.73
88.40 0.05 92.73
88.40 0.05 92.73

โครงการที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก (โครงการเกรด A) จะถูกน า คิดค่าน้ าหนัก (AW) ตามแต่ละเป้าของแผนแม่บทย่อย 
เพื่อให้สามารถน ามาเปรียบเทียบโครงการของทั้ง 23 เล่มแผนแม่บท 140 เป้าหมายแผนย่อยในการพิจารณาล าดับถัดไป 
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สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี 2565 ตามแผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทฯ 
จ านวนโครงการส าคัญ 

ประจ าปี 2565 ที่ผ่านการคัดเลือก 
01 ความมั่นคง 58 

02 การต่างประเทศ 10 

03 การเกษตร 81 

04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 33 

05 การท่องเที่ยว 36 

06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18 

07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์  
และดิจิทัล 

31 

08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 

25 

09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 

10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 15 

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 76 

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 45 

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 25 

แผนแม่บทฯ 
จ านวนโครงการส าคัญ 

ประจ าป ี2565 ที่ผ่านการคัดเลือก 
14 ศักยภาพการกีฬา 9 

15 พลังทางสังคม 49 

16 เศรษฐกิจฐานราก 38 

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 20 

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 34 

19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 28 

20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

66 

21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8 

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 26 

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 115 

รวมทั้งสิ้น 861 
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ตัวอย่างการสรุปจ านวนรายการโครงการส าคัญประจ าปี 2565 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
จ านวนข้อเสนอโครงการ

ทั้งหมดที่น าเข้า eMENSCR 
จ านวนข้อเสนอโครงการที ่

ผ่านการ CUT OFF 

สัดส่วนของ 
จ านวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ  

CUT OFF ต่อ จ านวนข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่
น าเข้า eMENSCR 

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 14 3        21.43  

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 14 4        28.57  

090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 5 1        20.00  

090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 4 1        25.00  

090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 5 1        20.00  

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 7 1        14.29  

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 8 3        37.50  

090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 5 1        20.00  

รวมทั้งหมด 62 15        24.19  
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ตัวอย่างการสรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี 2565 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ : จ าแนกตาม
หน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานที่มีโครงการผ่านการ cut off)    

หน่วยงานที่เสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 แต่ไม่ผ่านการ CUT OFF กรมการค้าต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน    กรมการปกครอง  กรมควบคุมโรค 
 
 

กรมธนารักษ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์                          กรมโยธาธิการและผังเมือง                 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ       ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      องค์การจัดการน้ าเสีย 
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รายการโครงการส าคัญประจ าปี 2565 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เ ป้ำหมำยหมำยแผน

แม่บทย่อย
รหัสองค์ประกอบ ช่ือองค์ประกอบ รหัสปัจจัย ช่ือปัจจัย โครงกำร หน่วยงำน คะแนนประกอบกำรพิจำรณำ

090101 090101V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน 090101F0201
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)
98.36

090101 090101V04

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

พื้นท่ี

090101F0403
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนา่อยู่ต้นแบบด้วยงานวิจยัและนวัตกรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ 95.57

090101 090101V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน 090101F0201
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด
พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 91.49

090102 090102V01
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนด้วยนวัตกรรมอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ

ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)(สทอภ.)

84.69

090102 090102V01
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
84.69

090102 090102V01
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
84.69

090102 090102V02 แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นท่ี 090102F0201
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด

พัฒนาทักษะท่ีพึงประสงค์ในการท างานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์
84.69

แผนแม่บทย่อย : 090101 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เ ป้ำหมำยหมำยแผน

แม่บทย่อย
รหัสองค์ประกอบ ช่ือองค์ประกอบ รหัสปัจจัย ช่ือปัจจัย โครงกำร หน่วยงำน คะแนนประกอบกำรพิจำรณำ

090101 090101V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน 090101F0201
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)
98.36

090101 090101V04

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

พื้นท่ี

090101F0403
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนา่อยู่ต้นแบบด้วยงานวิจยัและนวัตกรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ 95.57

090101 090101V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน 090101F0201
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด
พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 91.49

090102 090102V01
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนด้วยนวัตกรรมอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ

ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)(สทอภ.)

84.69

090102 090102V01
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
84.69

090102 090102V01
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
84.69

090102 090102V02 แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นท่ี 090102F0201
ทักษะฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด

พัฒนาทักษะท่ีพึงประสงค์ในการท างานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์
84.69

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : 090102 การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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ผลที่จะได้รับ 

หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าWorksheet 1-3  

ตามแนวทางที่ก าหนด 

การประชุมWorkshop 1-4  
ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63  

เพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการส าคัญ (X)  
ประจ าปี 2565 

วันที่ 10 ก.ย.63 
ประชุมคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือพิจารณารายการโครงการ
ส าคัญ (X) ที่มีความเร่งด่วน 

ในการด าเนินการ ปี 65 

เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบโครงการส าคัญ

ประจ าปี 2565 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการ

งบประมาณต่อไป 

แผนแม่บทฯ 
ได้รับการขับเคลื่อน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ในปี 2565 

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ 

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563  

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63  

มติคณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบแนวทางฯ  
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63  

การด าเนินการต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

200101 บริการภาครัฐ
ได้รับการปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

• F0101 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจทิลั  
• F0102 ระบบข้อมูลดิจิทลั เพื่อ

วิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจเชงินโยบาย
และ/หรือพัฒนาบริการตา่ง ๆ  ให้กับ
ประชาชน 

• F0103 แพลตฟอร์มการให้บริการ
ภาครัฐ  

• F0104 การเชื่อมระบบกับแพลตฟอรม์
กลางการบริการกลาง 

• F0105 มาตรฐานดา้นดจิิทลั 

• F0201 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐแบบเบ็ดเสร็จ  

• F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ให้กับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ 

V01 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นดิจิทัล 
(Digital Ecosystem) V03 การพัฒนาบุคลากร 

• F0301 ทักษะเฉพาะดา้นดจิิทลั
ของบุคลากรของรัฐที่มหีน้าที่  
ให้บริการและกลุ่มดูแลระบบการ
บริการดิจิทัล 

• F0302 การสร้างการรบัรู้/เขา้ใจ
การรับบริการจากระบบดิจิทัล
ของประชาชน 

V04 การผลักดันงานบริการ 
ภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 

• F0401 นโยบายที่เอื้อต่อ
การผลักดันงานบริการ
ภาครัฐที่เป็นดิจิทลั 

• F0402 การต่อยอดงาน
บริการให้เป็นรูปแบบการ
บริการออนไลน์ 
 

V02 การเปิดเผยและเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ 
(Open and connected) 

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

• F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง • F0501 การประเมินกฎหมายที่เกีย่วขอ้งเพือ่ปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารฐับาลดิจิทลั 

V01 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นดิจิทัล 
(Digital Ecosystem) 

การด าเนินการต่อไป ประมวล GAP ของปัจจัยที่ไม่มีโครงการส าคัญ (X) เพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ(Missing Link) 

• F0101 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ดิจิทัล  

• F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์    
          วางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและ/  
          หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้กับ 
          ประชาชน 

• F0103 แพลตฟอร์ม 
          การให้บริการภาครัฐ  

• F0104 การเชื่อมระบบกบั 
          แพลตฟอร์มกลาง   
          การบริการกลาง 

• F0105 มาตรฐานด้าน 
ดิจิทัล 

- โครงการจัดหาระบบ 
ศูนย์ข้อมูลส ารองสารสนเทศ  

(Disaste Recovery Site : DR Site) 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

- โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลราคาสินค้าน าเข้าและ
ระบบอุทธรณ์และค าวินิจฉัยพิกัด

ศุลกากร 
กรมศุลกากร 

- โครงการจัดท าทะเบียนสองภาษา 
กรมการปกครอง ไม่มีโครงการ 

GAP โครงการที่หายไป  

ตัวอย่างการหา GAP โครงการ 

แผนแม่บทย่อย 2001 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200101 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย :  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อย :  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน 
โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
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แผนแม่บทย่อย :  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน 
โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
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การด าเนินการต่อไป ในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

• จัดท าแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัตกิาร… (แผนระดับที่ 3 )  

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ไดอ้ยู่ในการจัดล าดบัความส าคัญในวันนี้ สามารถน าเข้าสู่กระบวนการงบประมาณอื่น ๆ 

•   จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 

•    เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 

• เตรียมและด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
ช่วง พ.ศ. 2566 – 2570 ตามแนวทางของปีงบประมาณ 2565  


