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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลือ่น
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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เพ่ือสร้างความเข้าใจและน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งโครงการฯ 
เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คู่มือการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าโครงการฯ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้สามารถปิดช่องว่างและยกระดับ
การพัฒนาของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างบูรณาการ โดยส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปี น าไปสูก่ารบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานที่เป็นของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการหรือไม่น้อยไปกว่าที่ระบุไว้ตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

เป้าหมายเชิงผลผลิต
• หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน

การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
• หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพั ฒนาของ

แต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) รวมถึงพร้อมเสนอเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกระบวนการต่อไป น าไปสู่
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จัดท าขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
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ปีงบประมาณ 2567ปีงบประมาณ 2566

• โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติปี 2567

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2567

ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 
2561

เมษายน 
2562

ประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 - 2580)
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ

ประกาศใช้ 
แผนแม่บทฯ

(2561 - 2580) 

ปูพื้นเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ธันวาคม 
2560

การเตรียมความพร้อม
การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

• การจ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ

• วิเคราะห์สถานการณ์
การพัฒนาประเทศ 
เพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 
2561

ปีงบประมาณ 2562

เมษายน 
2561

ประกาศใช้
แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 
จ านวน 
11 ด้าน 

ปีงบประมาณ 2563 - 2564

ธันวาคม 
2562

มีนาคม 
2563

มติ ครม. 3 ธ.ค. 62
การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

มกราคม 
2563

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 คร้ัง
เร่ืองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี 2562

(เล่มแรก) 

พฤษภาคม 
2563

มติ ครม. วันที่ 29 ก.ย. 63 
เห็นชอบโครงการส าคัญ 

571 โครงการ

• โครงการส าคัญปี 2565

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 

กันยายน 
2563

ธันวาคม 
2563

กุมภาพันธ์ 
2564

• โครงการส าคัญปี 2566

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566

พฤศจิกายน 
2564

พฤษภาคม 
2564

มติ ครม. วันท่ี 18 พ.ค. 64
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

มติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64
เห็นชอบโครงการส าคัญ 406 โครงการ

มีนาคม 
2565

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี 2564

พฤษภาคม 
2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติ

แผนแม่บทเฉพาะกจิฯ โควิด-19
ประกาศใช้ 30 ธันวาคม 2563

แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญคือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

การด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การด าเนินงานตามแผนการปฎิรูปประเทศ

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี 2563

มีนาคม 
2564

ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

มติ ครม. วันท่ี 5 พ.ค. 63
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบรหิารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

การปฏิบัติ (Do)    

มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

จะมุ่งเน้นการแปลงแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
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ที่มา (จากน. 5 ค าถามชวนคิด + น.20 สี่ปัญหา)
แยกกันคิด แยกกันท า

หลักการ ความคิด ความเชื่อ

โครงการ/การด าเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ (แผนระดับท่ี 3)

การด าเนินงานที่ผ่านมา

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จากทั้งหมด 
140 เป้าหมาย มีหลายเป้าหมายที่ยังคงมี
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด และบางเป้าหมายยัง
ไม่ขยับดีขึ้นในแต่ละปี จึงมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2564

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 - 2564

การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถจัดท าโครงการฯที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง

1
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การด าเนินการที่อาจไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
ท าให้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน

ท าให้ไม่เกิดการท างานในการบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน

โครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาอาจยังไม่สะท้อน
ความส าเร็จในการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้เท่าที่ควร

หน่วยงานอาจยังไม่ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ
น าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR ท าให้การวิเคราะห์ช่องว่าง
การพัฒนา และความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงาน
อาจยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

แผนปฏิบัติราชการรายปีที่มี
การบรรจุโครงการเพ่ือขับเคลื่อน

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

โครงการที่ส่งผลต่อ
การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการฯ

การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ 
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน

แบบบูรณาการร่วมกัน

การมองเป้าหมายร่วมกนั

(1) ร่วมวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่จ าเป็นต้อง
มีโครงการมารองรับเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ

• ข้อเสนอโครงการเพื่ อขับ เคลื่ อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

(2) ร่วมวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่ท าให้
เกิดการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างยั่งยืน 
(กรณีเป้าหมายบรรลุตามที่ก าหนดแล้ว)

•

จากประเด็นท้าทายต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา จึงได้มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
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เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้อง
จ าเป็น และเหมาะสมในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน

ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าโครงการฯ

วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ในการจัดท าโครงการฯ

วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ประเมินคุณภาพและปรับปรุง
ร่างข้อเสนอโครงการฯ

เข้าใจแนวทาง หลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เลือกปัจจัยที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็นที่ต้องจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานมารองรับ

ได้ร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่มีคุณภาพ พร้อมเสนอเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกระบวนการต่อไป

ได้ร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และ
อยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

หน
่วย

งา
นข

อง
รัฐ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการฯ ผลลัพธ์
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานศึกษาแนวทาง หลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามทิศทาง
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สามารถจัดท าโครงการ/การด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกโครงการฯ ต่อไปนี้ต้องส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ)
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศในห้วงเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนระดับที่ 2 เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
ในมิ ติ ต่าง ๆ เ พ่ือบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีการก าหนด
ประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง

แผนระดับที่  3 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับท่ี 2 ไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ
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หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

คือ หลักในการด าเนินการต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ทุกการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน (X) ต้องสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างน้อย 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ/การด าเนินงาน ที่หน่วยงานของรัฐจัดท า
โดยจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 มิติ และ
เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาตทิั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความมั่นคง 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

Z

เป้าหมายของแผนระดับที่ 2
Y2 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ

จ านวน 37 เป้าหมาย

Y1
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
จ านวน 140 เป้าหมาย

Y

X

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ
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หน่วยงานพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่จ าเป็นและเหมาะสมในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
ซ่ึง เลื อกจาก เป้ าหมายแผนแม่บทย่ อย  (Y1) ทั้ งหมด
ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง โดยสามารถหารือกับหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทฯ 
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป็นเป้าหมายในระดับ
ที่ย่อยที่สุดตามหลักการ XYZ ดังนั้น หากเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) สามารถบรรลุผลได้ตามที่ก าหนด 
ก็จะส่งผลให้ทั้งเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) สามารถบรรลุผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม

1
หน่วยงานศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดย เฉพาะ เป้ าหมายแผนแ ม่บทย่ อย  (Y1) 
ทั้ง 140 เป้าหมาย ประกอบกับภารกิจหน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
ความเกี่ยวข้องจากเอกสารข้อมูลรหัส (ID)

เอกสารข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด
ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ
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ทุกหน่วยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ ว่าภารกิจของหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใดได้บ้างจาก 140 เป้าหมาย 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน เมื่อทุกหน่วยงานงานเลือก
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น

2.1

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็น

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

จ.1

จ.2

จ.3

รับผิดชอบหลักโดยตรง โดยพิจารณาจาก
• ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
• กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ

ระดับชาติ ข้อสั่งการต่าง ๆ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องมี
การจัดท าโครงการฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ 
เป็นหน่วยงานนโยบาย 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมีหรือไม่มี
การจัดท าโครงการฯ โดยสามารถพิจารณาตาม
ความเหมาะสม

อาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) นั้น โดยสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมต้องจัดท าข้อ เสนอโครงการ /การด า เนินงาน

เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) นั้น

หน่วยงานสามารถเลือกความเกี่ยวข้องหลัก
และสนับสนุนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2562

Y

Y2

Y1
สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ต่อ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 
เป้าหมาย (ภาพรวมทุกกระทรวง/ราย
กระทรวง/ในระดับเป้าแผนแม่บทย่อย)

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ
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หน่วยงานวิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง จ าเป็น และเหมาะสม เพื่อจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

2.2

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน  สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) สถานการณ์/บริบทการพัฒนาปัจจุบัน

ประเด็นที่ส าคัญ/ควรเร่งรัด อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

พิจารณาให้ความส าคัญกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ที่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
และบรรลุค่าเป้าหมาย ตามล าดับ

พิจารณาภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ก าหนด
ไว้ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และข้อสั่งการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มติคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการ
ระดับชาติ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

วิเคราะห์สถานการณ์และบริบทการพัฒนา
ว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด เพื่อเลือก
จัดท าโครงการ/การด าเนินงานให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน

วิเคราะห์ประเด็นที่หน่วยงานให้ความส าคัญ
และเห็นควรเร่งให้มีการจัดท าโครงการ /
การด าเนินงานมารองรับต่อไป

เช่น ฐานข้อมูล งานวิจัย ข้อมูลสถิติ รายงาน 
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ
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หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกปัจจัย
ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีความเหมาะสมและจ าเป็น
ในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานมารองรับ โดยพิจารณาจาก
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องว่างการพัฒนา และความซ้ าซ้อน
ของโครงการ เพ่ือจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถปิด
ช่องว่างเชิงนโยบาย และยกระดับการพัฒนาของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ต่อไป

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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หน่วยงานต้องวิเคราะห์และเลือกปัจจัย/องค์ประกอบท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สามารถจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและท าให้เกิดการบรรลุ
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) คือองค์ประกอบ 
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีความสอดคล้อง
แ ล ะ สั มพั น ธ์ กั น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบ บ ต ล อด ก ร ะ บว น ก า ร
การด าเนินงานที่จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด และน าไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) 

“ปัจจัย” อยู่ภายใต้ “องค์ประกอบ” สอดคล้อง และส่งผลต่อองค์ประกอบ
เพื่อให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ บรรลุผลได้

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานต้องวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบ
และปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ต้องด า เนินการ
ในการปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนา
ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เพื่อน าไปสู่
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความย่ังยืน

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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ผังแสดงความเชื่อมโยงการเลือกปัจจัย (F) เพื่อจัดท าโครงการฯการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ร่วมกันวิเคราะห์
และพิจารณาภารกิจของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเลือกปัจจัยฯ ที่มี
ความเหมาะสมและจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน
มารองรับและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
นั้น ๆ โดยวิเคราะห์ทั้ง 3 ส่วนให้ครบถ้วน และไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับในการด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ



19มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ

1 หน่วยงานเจ้าภาพฯ ท้ัง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาความเกี่ยวข้องของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัย
ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1 

หน่วยงานจะทราบภารกิจของตนเองต่อปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ในส่วนที่
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องต่อไป

3 การพิจารณาเลือกปัจจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1 ที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ2

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ของ Y1 ที่ไม่มีโครงการรองรับ
หรือ มีโครงการรองรับจ านวนน้อยมาก

ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ของ Y1 ที่มีโครงการรองรับจ านวนมาก 
ซ่ึงอาจสะท้อนความซ้ าซ้อน

ของโครงการ

จากรายงานส รุปผลการด า เนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี เพ่ือพิจารณา
ความห่างของสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ณ ปัจจุบัน กับค่าเป้าหมาย

1 2 3

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องมีการวิเคราะห์สถานะการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี  เพื่อวิ เคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการจัดท าโครงการฯ ที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับ
การพัฒนาของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุดที่หน่วยงานจะต้องจัดท าโครงการฯ มารองรับ

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากที่หน่วยงานจะต้องจัดท าโครงการฯ มารองรับ

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย : ค่าสถานะการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานจะต้องจัดท าโครงการฯ มารองรับ

บรรลุค่าเป้าหมาย : ค่าสถานะที่บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) แล้ว 
ทั้งนี้ ยังคงต้องมีโครงการฯ มารองรับเพ่ือรักษาระดับค่าเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท าโครงการฯ

สถานะการบรรลุเป้าหมาย Y1 ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย สะท้อนว่า ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องเร่งจัดท าโครงการฯ ที่สามารถขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนานั้น

1

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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การวิเคราะห์ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าฯ เป็นการพิจารณา
องค์ประกอบ/ปัจจัยที่ไม่มีโครงการฯ (X) มารองรับ เพื่อให้
หน่วยงานจัดท าโครงการฯ มาขับเคลื่อนการด าเนินการ
ในปัจจัยภายใต้องค์ประกอบนั้น

ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าฯ ตัวอย่าง เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการมารองรับในระบบ eMENSCR
ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัย

สรุปความสอดคล้องของโครงการ
ในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทุกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบจ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับ
อย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้

2

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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(92)
(115)

รวม 207 โครงการ

(117)

(942)

(348)
(121)

(36)

(258)

รวม 1,528 โครงการ รวม 294 โครงการ

(20)
(9) รวม 29 โครงการ

ตัวอย่าง ปัจจัย/องค์ประกอบท่ีมีโครงการมารองรับจ านวนมาก

ความซ้ าซ้อนของโครงการที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

หน่วยงานต้องพิจารณาเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จ านวนโครงการ
ของปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ซึ่งปัจจัยที่มีจ านวนที่มีโครงการมารองรับเป็นจ านวนมาก อาจสะท้อนความซ้ าซ้อนของโครงการ /การด าเนินงาน
ที่ผ่านมา และวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR เพื่อดูความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงาน รวมถึงหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพิจารณาเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่ไม่ซ้ าซ้อนมารองรับ

3

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ

ในการวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ 
หน่วยงานสามารถพิจารณาโครงการในระบบ 
eMENSCR และแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่หน่วยงานมีข้อมูล เพื่อประเมินว่าโครงการฯ 
ที่หน่วยงานจะจัดท ามีความซ้ าซ้อนกับโครงการ
ของหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ โดยหน่วยงานสามารถ
หารือและบูรณาการร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน
และจัดท าโครงการฯ ที่มีคุณภาพต่อไป
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% ความเหมือน ชื่อโครงการ

95.28 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา...

94.94 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ...

92.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

91.53 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร...

89.32 โครงการพัฒนาองค์กร...

ความซ้ าซ้อนของโครงการที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ตัวอย่าง โครงการที่ซ้ าซ้อน
ที่สามารถค้นหาได้จากระบบ 
eMENSCR

ความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงาน

• ชื่อโครงการ
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย (เชิงผลผลิต/ผลลัพธ์)
• ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดหวัง
• กลุ่มเป้าหมาย /ผู้ได้รับประโยชน์
• กิจกรรม/แนวทางการด าเนินการ

พิจารณาจาก

หน่วยงานต้องวิเคราะห์โครงการที่บรรจุในแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนอื่น ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากอาจมีกรณีที่หน่วยงานไม่ได้น าเข้าข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR
• กรณีที่มีโครงการอยู่ในแผนระดับที่  3 แต่ไม่ได้มีการด าเนินการ/ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ หน่วยงานสามารถน ามาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นโครงการฯ 
ที่สมบูรณ์และส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ 
• กรณีที่ไม่ปรากฏโครงการในแผนระดับที่ 3 แต่เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ หน่วยงาน
สามารถน าประเด็นดังกล่าวมาจัดท าเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์

3

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานควรพิจารณาโครงการที่ผ่านมาในระบบ 
eMENSCR เพื่อประเมินว่าโครงการฯ ที่จะจัดท า
มีความซ้ าซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ 
หากพบว่ามีความซ้ าซ้อนกัน หน่วยงานควรหารือ
และบูรณาการร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนและจัดท า
โครงการฯ ที่มีคุณภาพต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เพ่ือให้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยข้อมูลที่ระบุ
ในร่างข้อเสนอโครงการฯ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ข้อเสนอโครงการ

(ร่าง) โครงการ   “...................................................................................................”

ส่วนท่ี 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน........................................................................................................................ 

(2) ประเด็น........................................................................................................................ 

(1) เป้าหมาย........................................................................................................................ 

ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ มีความ
สอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

(หลัก) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ(Y) ประเด็น (   )........................................................................................... 
ระบุชื่อประเด็นแผนแม่บทฯ (Y) ที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(1) เป้าหมายระดับประเดน็ (Y2)................................................................................
(2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ.....................................................................................
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1)..............................................................................

ระบุความสอดคล้องของโครงการฯ กับ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
(2) แผนย่อยของแผนแม่บท
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ระบุด้านยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้อง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯส่วนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
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แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯ (ต่อ)ส่วนที่ 1

หมายเหตุ : (ร่าง) โครงการหน่ึงโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย

ความสอดคล้องห้วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :.........................................................
ชื่อปัจจัย :...................................................................

(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ :.........................................................
ชื่อปัจจัย :....................................................................
ชื่อองค์ประกอบ :.........................................................
ชื่อปัจจัย :....................................................................

ระบุชื่อองค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) หลัก
ที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง (จ าเป็นต้องระบุ)

ระบุชื่อ องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) ที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้อง เพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ในหลัก

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ
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แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X)

ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดท าโครงการฯ ซึ่งต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการจัดท าโครงการฯ 
สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็นรายข้อให้
เห็นอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย (
วัตถุประสงค์มีได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระบุสาเหตุและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการฯ โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 
ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมี
การจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ หรืออ่ืน ๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

ระบุผลที่จะได้จากการด าเนินโครงการฯ โดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ โดยผลผลิตจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะเกิดของโครงการฯ เช่น โครงการผลิตวัคซีน จะได้
ผลผลิต คือ วัคซีน

ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมายเชิงผลผลิต ซึ่งอาจเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลา
หน่ึงไปแล้ว และเป็นจุดหมายปลายทาง/ผลลัพธ์ สุดท้ายที่ต้องการให้บรรลุจากการด าเนิน
โครงการฯ เช่น ผลผลิต คือ วัคซีน จะได้ผลลัพธ์ คือ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่

ส่วนท่ี 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

1) หลักการและเหตุผล

2) วัตถุประสงค์

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์(Outcome)

3) เป้าหมาย

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ส่วนที่ 2
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แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X) (ต่อ)

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการด าเนินโครงการฯ 
สิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจ านวนของสิ่งที่นับได้) และเชิงคุณภาพ 
(วัดในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้น) พร้อมค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ซ่ึงต้อง
สามารถชี้และวัดผลงาน/ความส าเร็จของงานได้

ระบุกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าโครงการฯ นี้ท าเพ่ือใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่มให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง

ระบุระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมต้นการด าเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จ 
โดยระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

• ดัชนีวัดความส าเร็จ

• ผลที่คาดว่าจะเกิด

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ส่วนที่ 2
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แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณส่วนที่ 3

ระบุกิจกรรมและงบประมาณ โดยต้อง
สะท้อนความเป็นไปได้ในการส่งผล
ต่อความส าเร็จของโครงการฯ ขั้นตอน
ของกิจกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกัน ตลอดจนงบประมาณ
ที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต้อ งมี ค วาม เหมา ะสมแล ะคุ้ ม ค่ า 
(อาจเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมา
ที่มี ลั กษณะคล้ ายกัน เ พ่ือประกอบ
การพิจารณา)

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมและงบประมาณ                        : M4 – M5

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ
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ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการฯ

หน่วยงานน าข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา
มาใส่ในตาราง เพ่ือตรวจสอบ (1) ความสอดคล้องของแต่ละหัวข้อในโครงการฯ เดียวกัน และ (2) ความซ้ าซ้อนของแต่ละหัวข้อระหว่างโครงการฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง

ตารางแนวต้ัง :
ห น่ ว ย ง า น น า แ ต่ ล ะ
โคร งการฯ  ที่ ห น่ วย งาน
ต น เ อ ง จั ด ท า ขึ้ น ม า
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น  เ พื่ อ
ตรวจสอบว่า รายละเอียดใน
หัวข้อต่ า ง  ๆ  ของแต่ ละ
โครงการมี ความซ้ าซ้อน
ระหว่างกันหรือไม่

ความสอดคล้องของโครงการเดียวกัน

คว
าม

ซ้ า
ซ้อ

นข
อง

แต
่ละ

โค
รง

กา
ร

ตารางแนวนอน :
หน่วยงานน าโครงการฯ เดียวกันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ของโครงการฯ 
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ
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ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน

หน่วยงานจะต้องจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งข้อมูลงานวิจัย 
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดรายละเอียดของ
โครงการฯ โดยได้ให้ค าจ ากัดความของข้อมูลเชิงประจักษ์ไว้ ดังนี้

คือ เอกสารทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา 
โดยหน่วยงานสามารถอ้างอิงได้ทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 

สถานการณ์ 

ข้อมูลอ้างอิง
อ่ืน ๆ

งานวิจัย

ข้อมูลสถิติ 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

คือ ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงของเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา อาทิ ในปี 2561 ในระบบ 
TPMAP ได้มีการรวบรวมข้อมูลประชากรที่ได้รับการส ารวจทั้งสิ้น 36,647,817 คน และพบคนจนในระบบ 
TPMAP ทั้งสิ้น 1,336,145 คน  

คือ เหตุการณ์หรือสภาพที่ก าลังเป็นไป อาทิ ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ าและความยากจนในประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นท้าทาย
ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลัก
ในการบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า 

อาทิ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ที่ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือ
ในการชี้ เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น ในระดับอ าเภอ 
ภายใน 30 กันยายน 2565  

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน

1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

2. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล งานวิจัย ฐานข้อมูลสถิติ  
สถานการณ์ รายงาน มติคณะรัฐมนตรี ฐานข้อมูลทางกฎหมาย

3. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี และ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 

5. แผนระดับที่ 3

6. ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D)

4. รายงานผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

หน่วยงานสามารถศึกษา ค้นคว้า และท าความเข้าใจข้อมูล
เชิงประจักษ์ เพ่ือประกอบการอ้างอิงการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ



32มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

หมายเหตุ : แบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้นเป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงาน
ใช้ส าหรับประเมินและปรับปรุงโครงการฯ ของตนเอง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างข้อเสนอ
โครงการฯ ตามแบบประเมินคุณภาพโครงการ และปรับแก้
รายละเอียดของร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความเป็นไปได้
ในการผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมถึงพิจารณาความพร้อม
ของการด าเนินโครงการฯ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินการในปีนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ
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กรณีที่ 1 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หน่วยงานปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบประเมิน
คุณภาพโครงการเบื้องต้นเพื่อพร้อมเสนอเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามกระบวนการต่อไป

เมื่อหน่วยงานประเมินคุณภาพร่างข้อเสนอโครงการฯ แล้ว สามารถด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 2 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนรวมอยู่ในระดับน้อยหรือปานกลาง หน่วยงานปรับปรุงร่างข้อเสนอ
โครงการฯ ดังกล่าวให้มีคะแนนรวมดีขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นไปได้ในการผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการฯ

กรณีที่ 3 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และคะแนนรวมอยู่ในระดับดีหรือดีมาก หน่วยงานจัดส่งร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งน้ี ร่างข้อเสนอโครงการฯ อาจได้รับหรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ส านักงบประมาณ เนื่องจากเกณฑ์ตามแบบประเมินคุณภาพโครงการฯ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้นเท่าน้ัน

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานประเมินคุณภาพร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ตามแบบประเ มินคุณภาพโครงการ เบื้ องต้น 
เพื่อตรวจสอบว่าร่างข้อเสนอโครงการฯ ผ่านเกณฑ์
ครบทุกข้อ

หน่วยงานจะต้องพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินคุณภาพ
โครงการเบื้องต้นอย่างละเอียดเป็นรายข้อ เพื่อให้ได้โครงการฯ ที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับแบบประเมินฯ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมี
แผนการด าเนินงาน

และกิจกรรมที่ชัดเจน 
เป็นไปได้จริง และ
ส่งผลโดยตรงต่อ                

การบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายได้อย่างเป็น

รูปธรรม

โครงการเป็นโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ/์ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ หากในแต่ละข้อได้คะแนนระดับน้อยถึงปานกลาง
อาจส่งผลให้ไม่ผ่านการประเมินเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังน้ันหน่วยงาน
จึงต้องปรับแก้รายละเอียดร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้อยู่
ระดับคะแนนดีมาก เพื่อให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการ
ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) 

ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ปรับ

8

6

7 โครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลัก
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ที่เลือกมา 

(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามหลักการ XYZ

โครงการทั้งโครงการ 
ไม่เป็นการจัดตั้ง

กองทุนฯ/หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่าง ๆ
(หมายเหตุ : หากเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของ

โครงการ สามารถท าได้)

ความจ าเป็น
ต้องมีหรือไม่มี

โครงการนี้ 

โครงการเป็นการ
จัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้อมูล
สถิต/ิงานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

ปรับ ปรับ

1 2 43
โครงการมีวัตถุประสงค์

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ

ประโยชน์ที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อ                

การบรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม

5

โครงการมีตัวชี้วัด
ที่สามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

9

ปรับ ปรับ ปรับ ปรับ

ปรับ ปรับ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามหลักการ XYZ

1
✓ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์
✓ ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าฯ

✓ เป้าหมายเชิงผลผลิต 
✓ เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์

✓ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
✓ หลักการและเหตุผล

หมายเหตุ : หากโครงการฯ มีความสอดคล้อง/ส่งผลเพียงเล็กน้อย หรือมีความคลุมเครือว่ามี
ความสอดคล้อง/ส่งผลหรือไม่ หน่วยงานต้องปรับให้มีความสอดคล้อง/ส่งผลอย่างชัดเจน

องค์ประกอบ V03 ความตอบสนองต่อ
ประชาชนการเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ

ของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ที่สอดคล้องกับโครงการฯ ปัจจัย F0301 นวัตกรรมการให้

บริการประชาชน 

องค์ประกอบ V04 กฎหมาย/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ

ของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ที่ไม่สอดคล้องกับโครงการฯ ปัจจัย F0402 การประเมินกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ตัวอย่าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์

หน่วยงานต้องพิจารณาภารกิจหน้าที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นใด 
เพื่อน าไปก าหนดรายละเอียดของโครงการฯ โดยเป้าหมายโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 

ตัวอย่างคะแนน
0

ตัวอย่าง
คะแนน
1

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการทั้งโครงการไม่เป็นการจัดต้ังกองทุนฯ/หน่วยงาน/คณะกรรมการต่าง ๆ 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในระบบ TPMAP ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ รวมทั้งภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ในการเป็นเครื่องมือส าหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่แท้จริงของ
ประเทศไทยให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

2. เพื่อพัฒนาต่อยอดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ TPMAP ให้สามารถวิเคราะห์ความ
เชื่องโยงระหว่างโครงการ/การด าเนินงานกับสภาพปัญหาการพัฒนาคน การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความ
เหลื่อมล้ า น าไปสู่การสะท้อนเป้าหมายได้ตามบริบทข้อเท็จจริง ตามหลักวงจรนโยบายสาธารณะ

3. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนาสามารถเข้าถึงและ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านระบบการวิเคราะห์และมีการแสดงผลที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ

4. เพ่ือจัดต้ังกองทุนในการบริหารจัดการระบบ TPMAP

หากโครงการไม่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ อ เป็นการจั ดตั้ ง กองทุนฯ  / 
หน่วยงาน /คณะกรรมการต่าง ๆ 
จะถือว่าเป็นโครงการที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินเบื้องต้น

หากโครงการมีวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหน่ึง/
เพียงส่วนหน่ึง เพื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนฯ /
หน่วยงาน/ คณะกรรมการต่าง ๆ จะถือว่าเป็น
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น

1. เพ่ือจัดต้ังกองทุนในการบริหารจัดการระบบ TPMAP
หากโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนฯ / หน่วยงาน / 

คณะกรรมการต่าง ๆ จะถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นครับ

คะแนน
1

วัตถุประสงค์
0

คะแนน

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้3

โครงการมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีโครงการมารองรับจ านวนน้อย อาจจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

โครงการมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีโครงการมารองรับ แต่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

โครงการมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีโครงการมารองรับจ านวนมาก และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) น้อย

โครงการมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีโครงการมารองรับจ านวนมาก มีความซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้ปัจจัย และส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) น้อย

ไม่มีความจ าเป็นต้องมีหรือต้องจัดท าโครงการนี้ (มีโครงการนี้ก็ไม่สามารถท าให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ระบุบรรลุได้/มีการจัดท าโครงการลักษณะดังกล่าว
จ านวนมาก)

โครงการมีความจ าเป็น สอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีโครงการมารองรับจ านวนน้อยหรือไม่มีโครงการมารองรับ ซ่ึงหากไม่ด าเนินการจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

คะแนน
0

คะแนน
1

คะแนน
2

คะแนน
3

คะแนน
4

คะแนน
5
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โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

0
โครงการมีการระบุหรือจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์บางส่วน โดยมีการอ้างถึงข้อมูลเชิงสถิติ แต่ไม่มีงานวิจัยรองรับ

โครงการขาดการอ้างอิงข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการจัดท าโครงการ

โครงการมีการระบุหรือจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์บางส่วน โดยมีการอ้างถึงข้อมูลงานวิจัย แต่ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติรองรับ

โครงการมีการระบุหรือจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการอ้างถึงข้อมูลสถานการณ์ สถิติ งานวิจัย และอื่น ๆ ในหลักการและเหตุผลของโครงการ แต่ยังไม่ชัดเจน

โครงการมีการระบุหรือจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการอ้างถึงและจัดท าโครงการจากข้อมูลสถานการณ์ สถิติ งานวิจัย และอื่น ๆ ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

โครงการมีการระบุหรือจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการอ้างถึงข้อมูลสถานการณ์ สถิติ งานวิจัย และอื่น ๆ ในหลักการและเหตุผลของโครงการไวค้่อนข้างสมบูรณ์

“งานวิจัย” มีน้ าหนักมากกว่า “ข้อมูลสถิติ” เนื่องจากงานวิจัยเป็นการด าเนินงานท่ีผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แล้ว ดังนั้น งานวิจัยจึงอาจมีความน่าเชื่อถือตามหลักการ และเหตุผลมากกว่าข้อมูลสถิติท่ีเน้นข้อมูลเชิงตัวเลข

4
คะแนน

0

คะแนน
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โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม5

โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการครบถ้วน แต่ไม่ชัดเจน 

โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการครบถ้วน และมีความชัดเจน 

โครงการไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 

โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการบางส่วนแต่ไม่ชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการบางส่วน และมีความชัดเจน

หมายเหตุ : โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ ที่ไม่ครบถ้วน แต่มีความชัดเจน

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ : โครงการมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ ที่ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน
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โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง6

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมไม่ระบุขั้นตอน ขาดความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ของโครงการ 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน แต่ขาดความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานคะแนน
1

คะแนน
2

คะแนน
3

คะแนน
4

คะแนน
5

คะแนน
0

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้
อย่างเป็นรูปธรรม7

ไม่มกีารระบุตัวชี้วัด

มีการระบุตัวชี้วัดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายของโครงการ

มีการระบุตัวชี้วัด ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสามารถสะท้อนเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน
หมายเหตุ : หากโครงการมกีารระบุตวัชี้วัด ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมเปา้หมายของโครงการทั้งหมด จะถือว่าสามารถสะท้อนเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน

มีการระบุตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังมีการระบุค่าเป้าหมายที่ท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่างชัดเจน

มีการระบุตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังมีการระบุค่าเป้าหมายที่มีความชัดเจน สอดคล้อง ครอบคลุม และสามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คะแนน
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คะแนน
1

คะแนน
2

มีการระบุตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสามารถสะท้อนเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน

หมายเหตุ : หากโครงการมีการระบุตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมายของโครงการทั้งหมด จะถือว่าสามารถสะท้อนเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน
คะแนน
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คะแนน
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คะแนน
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการไม่เป็นโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน แต่หากเป็น... โครงการต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

8
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในระบบ TPMAP ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ รวมทั้งภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ในการเป็นเครื่องมือส าหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่แท้จริงของ
ประเทศไทยให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

2. เพื่อพัฒนาต่อยอดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ TPMAP ให้สามารถวิเคราะห์ความ
เชื่องโยงระหว่างโครงการ/การด าเนินงานกับสภาพปัญหาการพัฒนาคน การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความ
เหลื่อมล้ า น าไปสู่การสะท้อนเป้าหมายได้ตามบริบทข้อเท็จจริง ตามหลักวงจรนโยบายสาธารณะ

3. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนาสามารถเข้าถึงและ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านระบบการวิเคราะห์และมีการแสดงผลที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ

4. เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ในการบริหารจัดการระบบ TPMAP

หากโครงการไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน จะถือว่าเป็นโครงการที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น

-

หากโครงการมีวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหน่ึง/
เพียงส่วนหนึ่ง แต่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน จะถือว่าเป็นโครงการที่ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเบื้องต้นครับ

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ในการบริหารจัดการระบบ TPMAP

หากโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ และไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน แบบน้ีจะถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นครับ

คะแนน
1

วัตถุประสงค์
0

คะแนน

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับ
ของโครงการมีความเหมาะสม9

ต้องสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ รวมถึงอื่น ๆ อาทิ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ

ต้องครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยงาน ควบคู่กับ
การพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินโครงการที่มีความส าคัญในระดับต่ าหรือหมดความจ าเป็น

ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานต้องจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับกิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาของส านักงบประมาณ ดังนี้ หมายเหตุ : อ้างอิงจากสรุปหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วงเงินงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังก าหนด

โครงการมีความพร้อมในการด าเนินงานเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ โดยดูจากข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการจัดท าแผนระดับท่ี 3

แผนปฏิบัติราชการ คือ แผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐที่วางแผนจะด าเนินการในแต่ละปีของหน่วยงาน ทั้งที่ใช้
งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ
แหล่งงบประมาณอื่น ๆ รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช้งบประมาณ ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยส านักงบประมาณจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของปีนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ข้อมูลทั่วไป
ความเชื่อมโยง

ระดับแผน 
เป้าหมาย

รายละเอียด

- โครงการ

- การด าเนินงาน

แผนการ
ด าเนินงาน/

กิจกรรม
งบประมาณ

ผลการ
ด าเนินงาน ผู้อนุมัติ

น าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ 
eMENSCR เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คัดเลือกเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

น าเข้าโครงการ ในระบบ eMENSCR
อีกครั้ง ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามรายการ
และระยะเวลาที่ก าหนด

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

ครั้งที่ 1

รายการข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ ที่ต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR

ครั้งที่ 2

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดวิธกีารน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR เพิ่มเติมได้ที่คู่มือโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR

หน่วยงานต้องน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ทีผ่่านการประเมินตามแบบประเมินคุณภาพโครงการเบ้ืองต้น ในระบบ eMENSCR ดังนี้
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แผนภาพแสดงความสอดคล้องของ (ร่าง) โครงการฯ กับแผน 3 ระดับ
ตามหลักการหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(ร่าง) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์
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ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(ร่าง) โครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์”

(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(1) เป้าหมาย   ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(2) ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03 ความตอบสนองต่อประชาชน

ชื่อปัจจัย :  F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน

ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับท่ี 2 อื่น ๆ และแผนระดับท่ี 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯ : M1

แสดงให้เห็นความสอดคล้อง
กับแผน 3 ระดับ ตามหลักการ

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(ร่าง) โครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์”

1) หลักการและเหตุผล มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ สศช. จัดหาและพัฒนาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับผิดชอบในการด าเนินการให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง สศช. และ NECTEC ได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้ เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform : TPMAP 1.0) และได้พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ส าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 2.0) ให้สามารถเป็นเคร่ืองมือหลักในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 ในระบบ TPMAP ได้มีการรวบรวมข้อมูลประชากรที่ได้รับการส ารวจ
ทั้งสิ้น 36,647,817 คน และพบคนจนในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น 1,336,145 คน เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่า การรวบรวมข้อมูลประชากรที่ได้รับการส ารวจ
ทั้งสิ้น 36,893,084 คน และพบคนจนในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น 983,316 คน ซ่ึงเห็นได้ว่าการรวบรวมข้อมูลประชากรที่ได้รับการส ารวจเพ่ิมขึ้นจ านวน 245,267 คน 
ท าให้มีการให้ความช่วยเหลือทั่วถึงมากขึ้นและส่งผลให้จ านวนคนจนในระบบ TPMAP ลดลง 352,829 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ระบุสาเหตุและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
โครงการฯ และมีการอธิบายข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ อาทิ
งานวิจัย สถิติ สถานการณ์

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(ร่าง) โครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์”

2) วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือพัฒนาระบบการประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในระบบ TPMAP ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ 
รวมท้ังภาคีพัฒนาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ของกลุ่มประชาชนเป้าหมายท่ีแท้จริงของประเทศไทยให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

• เพ่ือพัฒนาต่อยอดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลอื่น ๆ อาทิ ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ TPMAP ให้สามารถวิเคราะห์ความเชื่องโยง
ระหว่างโครงการ/การด าเนินงานกับสภาพปัญหาการพัฒนาคน การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ า น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดท า/
ปรับปรุงตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้ตามบริบทข้อเท็จจริง ตามหลักวงจรนโยบายสาธารณะ 
(policy cycle)

• เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ คจพ. คจพ.จ. คจพ.กทม. คจพ.อ. คจพ.ข. ทีมปฏิบัติการฯ และภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึงและ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ผ่านระบบการวิเคราะห์และมีการแสดงผลที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจในการติดตามผลการด าเนินการ
การเร่งรัด และการเสนอแนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ระบุผลที่ ต้องการได้รับจากการจัดท าโครงการฯ เป็นรายข้อให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด ซ่ึงต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการจัดท าโครงการฯ มีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
สามารถวัดและประเมินผลได้ และจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



50มีนาคม 2565 nscr.nesdc.go.th

(ร่าง) โครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์”

3) เป้าหมาย

3.1) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
• ระบบบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
• หน่วยงานภาครัฐมีเคร่ืองมือในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มประชาชนเป้าหมายท่ีแท้จริงอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บูรณาการ

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ระบุสิ่งท่ีจะได้จากการด าเนินโครงการฯ โดยตรง
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบุผลที่ได้ รับจากเป้าหมายเชิงผลผลิต
ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทาง/ผลลัพธ์สุดท้าย
ที่ต้องการให้บรรลุจากการด าเนินโครงการฯ 

3.2) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
• หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ ผ่านการสังเคราะห์และวิเคราะห์ที่สามารถใช้ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

แก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
• นโยบาย การด าเนินการ โครงการส าหรับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความยากจนได้รับการออกแบบ 

เสนอ และจัดท าบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง
• คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามข้อเท็จจริง

3.3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• คนไทยที่มีปัญหาการพัฒนาในมิติต่าง ๆ มีจ านวนลดลง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างย่ังยืน
• การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีความบูรณาการ ไม่มีความทับซ้อน รวมท้ังตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(ร่าง) โครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์”

3.4) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)

• เชิงปริมาณ : ระบบบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

• เชิงคุณภาพ : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความยากจน  และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้งมีความสอดคล้องกับ
บริบท และสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ระบุสิ่งท่ีเป็นตัววัดความส าเร็จของโครงการฯ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ พร้อมค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ที่สามารถชี้และวัดความส าเร็จของงานได้

3.5) กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

• คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
และคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจน

• ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ

3.6) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ระยะเวลาต้องเหมาะสมและเป็นไปได้

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ระบุ กลุ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์
จากการด าเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน
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Timeline การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) และประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ จ.3

• หน่วยงานเจ้าภาพฯ จ .3 ส่งผลการทบทวนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มายัง สศช. 

• สศช .  เผยแพร่บนเว็บไซต์  NSCR เพื่อ ให้หน่วยงาน
รับทราบและพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย ที่  สศช .ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ NSCR
ในการวิเคราะห์ความครอบคลุมของหน่วยงานและ
ช่องว่างเชิงนโยบาย/การด าเนินการ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

• หน่วยงานจัดท าและน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ 
ที่ผ่านการอนุมัติ(M7) ในระบบ eMENSCR

• หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.1 จ.2 และ จ.3) สศช. 
และส านักงบประมาณพิจารณาให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการฯในระบบ eMENSCR และ
จัดล าดับความส าคัญตามกระบวนการทางสถิติ

• สศช . เผยแพร่รายชื่อข้อเสนอโครงการฯ 
บนเว็บไซต์ NSCR

สศช. เสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป 

• หน่วยงานต้องบรรจุโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ร่วมกั บโครงการ /การด า เนิน งานอื่ น  ๆ 
ลงในแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน 

• หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ และน าส่งส านักงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

หมายเหตุ : ห้วงเวลาเบื้องต้นของแต่ละปีงบประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

มีนาคม – เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม – สิงหาคม 

– กันยายน 
ตุลาคม – พฤศจิกายน

ธันวาคม – มกราคม 
– กุมภาพันธ์

Timeline การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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คู่มือการจัดท า
แผนระดับที่ 3

หน้าหลักเว็บไซต์ NSCR ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ

สรุปความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับแผนแม่บทฯ

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ในรูปแบบไฟล์ JSON 
ในระบบ eMENSCR

ระบบ eMENSCR

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนนุ
การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data)

ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th
E-mail :  emenscr@nesdc.go.th

nscr@nesdc.go.th 
www.tpmap.in.th

PRJ010365LINE Official Account : @nscr


