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แนวทางการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประจ าปีงบประมาณ 2567

เอกสารค าอธิบายประกอบการด าเนินการก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(PRE - WORKSHOP)

การจัดท าโครงการฯ ประจ าปี 2567

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
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วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567

เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจการโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการส าคัญเพิ่มมากขึ้น

เพื่อสร้าง ครู ก (Training The Trainer) ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดท าโครงการฯ 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
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2 3

กรกฎาคม 2565มิถุนายน 2565

2 3 4 52 5

พฤษภาคม 2565 สิงหาคม - กันยายน 2565

ต.ค. – พ.ย. 65

ธ.ค. 65 – ม.ค. 66

2 3 4

PRE - WORKSHOP POST - WORKSHOP

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แนวทางจัดท า งปม.
ปฏิทิน งปม. และ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร

หน่วยงานจัดท า
รายละเอียดโครงการ

และจัดส่ง สงป.

เดือน

สัปดาห์

เมษายน 2565

หมายเหตุ : ก าหนดการดงักล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

หน่วยงานจัดท า 
PRJ67WS1 (ความ

เกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และปัจจัย) ทางออนไลน์

ภายในวันที่ 25 เม.ย.

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 และ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการประชุม WORKSHOP

2 พ.ค.
สศช. เผยแพร่

ความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยและ

ปัจจัยตาม PRJ67WS1 
ทางเว็บไซต์ NSCR

19 พ.ค.

จ. 3 จัดส่งข้อมูล
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
กับปัจจัยเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ
ปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญใน
เบื้องต้น (ส่งกลับมา สศช. 

ภายใน 25 พ.ค.)

25 พ.ค.

หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
ปี 67 และน าเข้าระบบ eMENSCR
ผ่านการอนุมัติ M7 ภายในเวลา 
23.59 น. ของวันที่ 30 มิ.ย 65

เท่าน้ัน โดยเม่ือสิ้นสุดวันและเวลา
ดังกล่าว ระบบจะปิดการน าเข้า

ข้อเสนอโครงการฯ และ สศช. จะไม่
รับข้อเสนอโครงการฯ ทุกช่องทาง

วันที่ 2 - 30 มิ.ย.

6 มิ.ย.
สศช. เผยแพร่

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และปัจจัย จากการหารือ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 21 ก.ค. - 12 ส.ค.

ผู้มีสิทธิให้คะแนน
ประเมินให้คะแนน

ข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 

วันที่ 1 – 20 ก.ค.

สศช. ประมวลผล
และด าเนินการตาม

กระบวนการทางสถิติ 
เพ่ือคัดเลือก

โครงการฯ ปี 67

สศช. เสนอรายการโครงการฯ 
ปี 67 ที่ผ่านการคัดเลือกต่อ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณา และน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ปีงบประมาณ 67

ภายในเดือน ก.ย.

4 21311 41

ประชุม 
WORKSHOP

จ.1 จ.2 จ.3
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลักผู้เข้าร่วม

WORKSHOP

Timeline การด าเนินงาน
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PRE - WORKSHOP ระยะเวลา
การด าเนินการ

5 เม.ย. – 18 พ.ค. 65

2

พฤษภาคม
2 3 4

PRE - WORKSHOP

เดือน

สัปดาห์

เมษายน 2565

หน่วยงานจัดท า 
PRJ67WS1 (ความ

เกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และปัจจัย) ทางออนไลน์

ภายในวันที่ 25 เม.ย.

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 และ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการประชุม WORKSHOP

2 พ.ค.
สศช. เผยแพร่

ความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยและ

ปัจจัยตาม PRJ67WS1 
ทางเว็บไซต์ NSCR

11

เพื่อให้ได้ข้อมูลของหน่วยงาน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

สิ่งที่หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ ระดับกรมต้องด าเนินการก่อน WORKSHOP

ช่วงเวลา การด าเนินการ

0

ผลการด าเนินการ

ทบทวนความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานในการมีส่วนร่วม
ขั บ เ คลื่ อ น เ ป้ า หมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

5 – 25 เม.ย. 65

5 เม.ย. – 18
พ.ค. 65

ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและ
ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่มีความเกี่ยวข้อง

หน่วยงานทราบกระบวนการจัดท าข้อโครงการฯ และสามารถจัดท า
ร่างโครงการฯ ที่สอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

สรุปผลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ 

หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ องค์ประกอบและปัจจัยของ
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ท่ีหน่วยงานมีภารกิจหน้าท่ี
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องฯ เพื่อน าไปสู่การคิด 
วิเคราะห์ร่วมกัน และจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการ
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(ทบทวนความเก่ียวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

ระยะเวลา
การด าเนินการ

5 – 25 เม.ย. 65

22 3 4

PRE - WORKSHOP

เดือน

สัปดาห์

เมษายน 2565

หน่วยงานจัดท า 
PRJ67WS1 (ความ

เกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และปัจจัย) ทางออนไลน์

ภายในวันที่ 25 เม.ย.

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 และ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการประชุม WORKSHOP

2 พ.ค.
สศช. เผยแพร่

ความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยและ

ปัจจัยตาม PRJ67WS1 
ทางเว็บไซต์ NSCR

11

การทบทวน Y 1 ของหน่วยงานระดับกรม
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ความเป็นมา หน่วยงานของรัฐเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ผ่านการจัดท าโครงการ/
การด าเนินการ  โดยจากการด าเนินการกระบวนการจัดท าการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
และ 2566 มีข้อสังเกต ดังน้ี

1

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องให้หน่วยงานมีการทบทวนความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกันและสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย อาจยังไม่ครอบคลุม และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินการที่หน่วยงานได้น าเข้าสู่ระบบeMENSCR กับ
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีความไม่
สอดคล้องกัน

หน่วยงานบางแห่งไม่ปรากฏข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วิเคราะห์ : พิจารณาทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ 
ตามองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT)

1

ลงมือท า : จัดท าความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(PRJ67WS1) ผ่านแบบฟอร์มออนไลนไ์ด้ที ่>>> http://thaime.nesdc.go.th/worksheet1-2567

ก าหนดการการด าเนินการ : ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 

2

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

สิ่งที่หน่วยงานร่วมขับเคลือ่นฯ ระดับกรมต้องด าเนินการก่อน WORKSHOP : ท าการบ้าน

ทั้งนี้ ในการจัดส่งข้อมูลมายังส านักงานฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารกอ่น

http://thaime.nesdc.go.th/worksheet1-2567
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วิเคราะห์ : ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ ตามองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย1

หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ ระดับกรม ด าเนินการ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการด าเนินการ

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
หรือ

หน่วยงานโดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และน าออก จากการเป็นหน่วยงานหลักและสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ ได้ตามความเหมาะสม 

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ระหว่างหน่วยงาน
หลักและสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการฯ 

โดยสามารถพิจารณาตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน พิจารณาจาก

ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เป็นหน่วยงานนโยบาย

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

หน่วยงานหลัก พิจารณาจาก

• ภารกิจหน้าที่สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) โดยตรง
• กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
• มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ ระดับชาติ ข้อสั่งการต่าง ๆ 

หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องจัดท าโครงการฯ

เอกสารประกอบการด าเนินการ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (ฉบับแก้ไขปี 2566) สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR 
ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
140 เป้าหมาย 

(ในระดับเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย/ในระดับภาพรวมของกระทรวง 
ประจ าปี 2566)

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
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ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

หน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้องจะต้อง
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง 
โดยพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วง
โซ่คุณค่าฯ ที่ต้องด าเนินการในการปิดช่องว่าง
เชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนาของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

ตัวอย่าง ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ FVCT ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200401 ที่  สศช. มีความเกี่ยวข้องตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

การวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องฯ จากเอกสารประกอบการด าเนินการ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (ฉบับแก้ไขปี 2566) 
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ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

การวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องฯ จากเอกสารประกอบการด าเนินการ

การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง Worksheet 1 และไฟล์ AS IS ในการพิจารณาความครอบคลุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (AS IS) สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 
ในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย/ในระดับภาพรวมของกระทรวง ประจ าปี 2566 (Worksheet 1)

VS

หน่วยงาน ฮ. ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย แต่มีการน าเข้าโครงการในระบบ eMENSCR ดังนั้น หน่วยงาน ฮ.
จ าเป็นต้องพิจารณาบทบาทภารกิจว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้อง
หน่วยงานจะต้องเลือกความเกี่ยวในเป้าหมายดังกล่าวด้วย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อค้นพบ ดังนี้

หน่วยงาน ย. ในฐานะหน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก แต่ไม่มีการน าเข้าโครงการในระบบ eMENSCR ดังนั้น หน่วยงาน ย.
จ าเป็นต้องพิจารณาบทบาทภารกิจว่าเป็นหน่วยงานหลัก หรือไม่ ถ้าหากเป็นหน่วยงานหลักจะต้องมีการจัดท าโครงการด้วย

หน่วยงานปรากฏใน Worksheet 1 แต่ไม่ได้ปรากฏไฟล์ AS IS

หน่วยงานไม่ปรากฏใน Worksheet 1 แต่ปรากฏไฟล์ AS IS

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

VS

จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อค้นพบ ดังนี้

ใน Worksheet 1 หน่วยงาน AA เลือกความเกี่ยวหลัก 20 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และสนับสนุน 5 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เมื่อเทียบเคียงจากไฟล์ AS IS ปรากฏว่าหน่วยงาน AA มีการน าเข้าโครงการจ านวน10 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย ดังนั้น หน่วยงาน AA จ าเป็นต้องพิจารณาบทบาทภารกิจว่ามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยท่ีไม่ได้น าเข้าโครงการหรือไม่
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ลงมือท า : แบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ >>> 

หรือ

จัดท าความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (PRJ67WS1) http://thaime.nesdc.go.th/worksheet1-2567

กรอกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้จาก ข้อ 1 ตามแบบฟอร์มออนไลน์ ดังนี้

1
หน่วยงานกรอกข้อมูลของผู้ประสานงาน
หลักเพื่อประสานงานกับ สศช. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ ระดับกรม ด าเนินการ ดังนี้

2

http://thaime.nesdc.go.th/worksheet1-2567
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เลือก “เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)” ที่สอดคล้อง2 ทั้งนี้ ในการบันทึกข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ 
เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลให้เสร็จ
ทีละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ซึ่งหากหน่วยงานมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มากกว่า 1 
เป้าหมาย ให้บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงด าเนินการเลือก
ความสอดคล้องกับเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป

เลือก “ประเด็นแผนแม่บท” ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากภารกจิของ
หน่วยงานท่านและข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR

เลือก “เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)” โดยในส่วนนี้ระบบจะแสดงผล
เฉพาะเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อยของประเดน็แผนแมบ่ทที่เลอืก

เลือก “ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)” ว่ามีความสอดคล้อง
แบบใด “หลัก” หรือ “สนับสนุน” และอธิบายความเกีย่วข้องภารกจิหน้าที่ของ

หน่วยงานกับเป้าหมายโดยสงัเขป ทั้งนี้ หากท่านเลือกความสอดคลอ้งแบบ 
“หลัก” หน่วยงานของทา่นจะตอ้งมีข้อเสนอโครงการฯ ด้วย

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565
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ระบบจะแสดงปัจจัย (F) ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(FVCT) ต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ท่านเลือก

โดยการพิจารณาภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ ตามองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) แต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานต้องเลือกความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ
และ 1 ปัจจัย (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 องค์ประกอบและปัจจัย)

3

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565
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กรอกข้อมูลโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน ของหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการน าเข้าในระบบ
eMENSCR ทั้งในส่วนของโครงการ/การด าเนินการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณจากแหล่งอื่น และไม่ใช้งบประมาณ (หากมี) 
(เพื่อประกอบการจัดท าโครงการ AS IS **หากไม่มี ให้ข้ามส่วนนี้**)

4

กดเพิ่มโครงการ

กรอกรหัสปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอกชื่อโครงการ

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565
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กดยืนยันความถูกต้องของข้อมูล กดบันทึกข้อมูล ความสอดคล้องของ
หน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มากกว่า 1 เป้าหมาย 
ให้บันทึกข้อมูลของเป้าหมายนั้น ๆ ให้เรียบร้อยก่อน จึงด าเนินการเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป

ยืนยันข้อมูล ในการบันทึกข้อมูลจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว5

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 – 25 เม.ย. 2565

ส านักงานฯ จะด าเนินการสรุปผลและเผยแพร่ PRJ67WS1 ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชไีลน์
ทางการ @nscr ภายในสัปดาห์แรกของเดอืน พฤษภาคม 2565 

ก าหนดการการด าเนินการ : ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 
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จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0

ระยะเวลา
การด าเนินการ

5 เม.ย. – 18 พ.ค. 65

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประชุมเชงิปฏิบัติการฯ วันที่ 19 พ.ค. 65

22 3 4

PRE - WORKSHOP

เดือน

สัปดาห์

เมษายน 2565

หน่วยงานจัดท า 
PRJ67WS1 (ความ

เกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และปัจจัย) ทางออนไลน์

ภายในวันที่ 25 เม.ย.

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 และ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการประชุม WORKSHOP

2 พ.ค.
สศช. เผยแพร่

ความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยและ

ปัจจัยตาม PRJ67WS1 
ทางเว็บไซต์ NSCR

11
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เรียนรู้ : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้ 

1

2 ลงมือท า : จัดท าข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565

3 ส่งการบ้าน: น าข้อมูลร่างข้อเสนอโครงการที่ได้จัดท าตามปัจจัย (F) ที่ท่านเกี่ยวข้องมาในวัน Workshop ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

สิ่งที่หน่วยงานร่วมขับเคลือ่นฯ ระดับกรมต้องด าเนินการก่อน WORKSHOP : ท าการบ้าน
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เรียนรู้ : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้ 

1
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (ฉบับปรับปรุง)

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีและแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ประจ าปี 2564  

แบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้น (Checklist)

สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (As is)

คู่มือการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

QR Code เอกสาร
ข้อมูลประกอบฯ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D)

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565

QR Code คู่มือการ
จัดท าโครงการฯ

หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ ระดับกรม ด าเนินการ ดังนี้
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2 ลงมือท า : จัดท าข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักการความสมัพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

โครงการสามารถมีระยะเวลาการด าเนินการได้มากกว่า 1 ปี โดยจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2570 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทฯ ห้วงระยะที่ 2 ในช่วงปี 2566 – 2570
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2570 ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ของการเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565

หลักเกณฑ์ของการเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลัก
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า และส่งผล
ต่อการบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการเป็นการจัดท าจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โครงการทั้งโครงการ 
ไม่เป็นการจัดต้ังกองทุนฯ/
หน่วยงาน/คณะกรรมการ
ต่าง ๆ 

ความจ าเป็นต้องมี
หรือไม่มีโครงการนี้ 

โครงการมีวัตถุประสงค์ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ที่ชัดเจน

โครงการมีแผนการด าเนินงาน
และกิจกรรมที่ชัดเจน และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายได้อย่ างเป็น
รูปธรรม

โครงการไม่ เป็นโครงการจั ดซื้ อ
ครุ ภัณฑ์ / ป รั บปรุ ง / ซ่ อมแซม /
ก่อสร้างอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
แต่หากเป็น... โครงการต้องส่งผลต่อ
การบรรลุ  (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน

งบประมาณเทียบกับกิจกรรม
การด าเนินการและประโยชน์ที่
จะได้รับของโครงการมีความ
เหมาะสม

หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ ระดับกรม ด าเนินการ ดังนี้
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........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

ข้อเสนอโครงการ

(ร่าง) โครงการ

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1

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

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ มีความ
สอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

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

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1

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

ระบุด้านยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้อง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯส่วนที่ 1

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง(1) เป้าหมาย

(2) ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

........................................................................................................ 
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯ (ต่อ)ส่วนที่ 1

หมายเหตุ : (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยท่ีเป็นหลักหนึ่งปัจจัย

ความสอดคล้องห้วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :.
ชื่อปัจจัย :

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

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

V03 ความตอบสนองต่อประชาชน........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน

องค์ประกอบ (V)

ปัจจัย (F)

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X)

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ระบุสาเหตุและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการฯ โดยแสดงให้
เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมีการจัดท า
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ 
งานวิจัย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรืออ่ืน ๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

1) หลักการและเหตุผล

1. แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตแุละผล (XYZ)
2. อธิบายสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลตัวเลข สถิติ 
3. อธิบายว่าจะท าอะไรและสิ่งที่ท าส่งผลอย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X)

ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดท าโครงการฯ ซึ่งต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการ
จัดท าโครงการฯ สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย (วัตถุประสงค์มีได้
มากกว่า 1 ข้อ)

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

2) วัตถุประสงค์ 

ระบุผลท่ีจะได้จากการด าเนินโครงการฯ โดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ โดยผลผลิต
จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะเกิดของโครงการฯ 
เช่น โครงการผลิตวัคซีน จะได้ผลผลิต คือ วัคซีน

3) เป้าหมาย

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมายเชิงผลผลิต ซึ่งอาจเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้น
หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้ว และเป็นจุดหมายปลายทาง/ผลลัพธ์ สุดท้าย
ที่ต้องการให้บรรลุจากการด าเนินโครงการฯ เช่น ผลผลิต คือ วัคซีน จะได้
ผลลัพธ์ คือ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X) (ต่อ)

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการด าเนิน
โครงการฯ สิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

• ผลที่คาดว่าจะเกิด

• ดัชนีวัดความส าเร็จ ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจ านวนของสิ่งที่นับได้) และเชิง
คุณภาพ (วัดในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้น) พร้อมค่าเป้าหมาย
ของตั วชี้ วั ด  ซึ่ ง ต้ อ งสามารถชี้ แ ละวั ดผลงาน /
ความส าเร็จของงานได้

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ระบุกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าโครงการฯ นี้ท าเพื่อใคร หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก/รอง

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินโครงการฯ 
จนแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณส่วนที่ 3

ระบุกิจกรรมและงบประมาณ โดยต้องสะท้อนความเป็นไปได้ในการส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการฯ ขั้นตอนของกิจกรรมต้องมีความสมเหตุสมผลและส อดคล้องกัน ตลอดจน
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมต้องมีความเหมาะสมและคุ้มค่า (อาจเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมาท่ีมีลักษณะคล้ายกันเพื่อประกอบการพิจารณา)

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                        : M4 – M5

ระบุกิจกรรมข้ันตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการให้มีความเหมาะสม
เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับโดยเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการที่
ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ประกอบในการพิจารณา

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการฯ

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

ตารางแนวตั้ง :
หน่วยงานน าแต่ละโครงการฯ 
ที่ หน่ วยงานตนเองจั ดท า
ขึ้นมาเปรียบเทียบกัน เพื่อ
ตรวจสอบว่า รายละเอียดใน
หั วข้ อต่ า ง  ๆ  ขอ งแ ต่ ล ะ
โค ร งกา ร มี ความซ้ า ซ้ อน
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 าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565
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3 ส่งการบ้าน: น าข้อมูลร่างข้อเสนอโครงการที่ได้
จัดท าตามปัจจัย (F) ที่ท่านเกี่ยวข้อง
มาในวัน Workshop ในวันที่  19 
พฤษภาคม 2565

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาด าเนินการ : 5 เม.ย.– 18 พ.ค. 2565

เพื่อน าร่างข้อเสนอโครงการฯ มาวิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพของข้อเสนอ
โครงการฯ ตามแบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้นอย่างละเอียด
เป็นรายข้อ อันจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ที่ ได้รับการ
จัดล าดับความส าคัญให้เป็นโครงการส าคัญฯ เพิ่มมากขึ้น ในระยะต่อไป

หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ ระดับกรม ด าเนินการ ดังนี้
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สรุปรายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการด าเนินการก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (PRE - WORKSHOP)

ด าเนิน
การแล้ว

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสาร PRJ67WS1 • ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ >>>
http://thaime.nesdc.go.th/worksheet1-2567

• ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารก่อน

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลือ่นการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารข้อมูลร่างข้อเสนอโครงการที่ได้
จัดท าตามปัจจัย (F) ที่ เลือกความ
เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ของการเป็น
โครงการเพื่ อขั บเคลื่ อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

น าข้อมูลดังกล่าวมาในวัน Workshop ในวันที่ 
19 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ: ช่องด าเนินการแล้วหน่วยงานสามารถท าเครื่องหมาย √ เพื่อเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามที่ส านักงานฯ ก าหนด

http://thaime.nesdc.go.th/worksheet1-2567
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ข้อมูลอื่น ๆ ที่หน่วยงานควรทราบ

0

0
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กรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรณีที่หน่วยงานเคยเลือกความเกี่ยวข้องหลัก 

worksheet 1
• กรณีที่หน่วยงานไม่เคยเลือกความเกี่ยวข้องหลัก 

worksheet 1 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ท่ีเดินทางเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ ค าสั่งและข้อก าหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

รูปแบบการเชิญ Link แบบตอบรับ QR แบบตอบรับเลขหนังสือ ส. เชิญประชุมฯ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่หน่วยงานควรทราบ

กรณีท่ีท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนฯ
• หน่วยงานเจ้าภาพระดับกระทรวง (สป.อว) เท่านั้น
• หน่วยงานเจ้าภาพระดับกระทรวง 
• หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม

ที่ นร 1112/1886 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65

กรณีท่ีท่านเป็นหน่วยงานจากส านักงบประมาณ ที่ นร 1112/1885 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65 https://zfrmz.com/YhEBbHSs0WrlsYSyojSg

ที่ นร 1112/ว1887 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65

ที่ นร 1112/ว1888 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65

https://zfrmz.com/9QtCUnjdU2tFqMNvIuVs

ที่ นร 1112/ว1889 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65

ที่ นร 1112/ว1890 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65
https://zfrmz.com/7WUIv7DNAzZwH96ahNfi

https://zfrmz.com/YhEBbHSs0WrlsYSyojSg
https://zfrmz.com/9QtCUnjdU2tFqMNvIuVs
https://zfrmz.com/9QtCUnjdU2tFqMNvIuVs
https://zfrmz.com/7WUIv7DNAzZwH96ahNfi
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ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดท าโครงการ
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ @nscr

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะเผยแพร่ ppt ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านช่องทางดังกล่าวในระยะต่อไป

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
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รายชื่อผู้รับผิดชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 02 280 4085 ตามด้วยเบอร์ต่อของเจ้าหน้าที่ตามตารางข้างต้น 
หรือเบอร์กลาง 083-276-5507 / 064-298-5475 / 085-543-7671


