สรุป คำอธิบำย กำรจัดทำโครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 1 กำรทบทวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ช่วงเวลำดำเนินกำร : วันที่ 15 – 25 มิ.ย. 64

1. กรณีที่เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อน“เป้ำหมำยระดับของแผนย่อย” (จ.3)

แนวทำงที่ 1
กำรมองเป้ำหมำย
ร่ ว ม กั น แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยอย่ ำ ง
เป็นรูปธรรม

1.1

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรทบทวน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Worksheet 1)
ทำง QR Code หรือ Link

1.2

พิจำรณำทบทวนควำมครอบคลุม
ของหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน

คงเดิม
ปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติม

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

2. กรณีที่เป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องของหน่วยงำนจำกเอกสำร
สรุปควำมเกี่ยวข้องของหน่วยงำนต่อเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย
ที่ สศช. ได้สรุปผลจำก Worksheet 1 ทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

1.3

เมื่อดำเนินกำร (1.1/1.2) แล้วเสร็จ
ให้อัพโหลดไฟล์worksheet 1
ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel)
โดยใช้ชื่อไฟล์ “WS1 รหัสเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (XXXXX)
ตัวย่อชื่อหน่วยงำน”
ตัวอย่ำง “WS1 170101 สศช.”
(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย)

ผ่ำนทำง Google Forms
หรือ QR Code
สำหรับนำเข้ำ worksheet 1
ภำยในวันที่ 25 มิ.ย. 2564

https://forms.gle/
eS8amwuN7VBBnynN7

กำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ส่วนที่ 2 ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ช่วงเวลำดำเนินกำร : วันที่ 15 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64
1. พิจำรณำทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่ำฯ คือ
2. กำรนำเข้ำกำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ
องค์ประกอบ (อำจรวมไปถึง
กิจกรรมและกระบวนกำรต่ำงๆ)
ที่มีควำมสอดคล้องและสัมพันธ์
กันอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนกำร
กำรดำเนินงำน (ต้นทำง)
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนกำร
กำรดำเนินงำน (ปลำยทำง)

ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand)

รวมทั้งเอกสำรสรุปควำมสอดคล้องของโครงกำรในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่ำฯ
เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จให้อพั โหลดไฟล์
ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย จำกโครงกำรในระบบฯ ตั้งแต่ปี 2561 – 2565
worksheet
2 ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ
โดยใช้ช่อื ไฟล์ “WS2 รหัสเป้ำหมำย
กรณีที่เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพ 3
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อชื่อหน่วยงำน”
1.1 ทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ตัวอย่ำง“WS2 170101 สศช.”
(Worksheet 2) เพือ่ พิจำรณำแก้ไข/ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่ำฯ
(อัพโหลด 1 ไฟล์ต่อ 1 เป้ำหมำย แผนแม่บทย่อย)
1) ห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่เลือกไว้ในกระบวนกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ 2565
ผ่ำนทำง Google Forms หรือ QR Code
2) สำมำรถตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จำกเอกสำร
สำหรับนำเข้ำ worksheet 2
“สรุปควำมเกี่ยวข้องของหน่วยงำนต่อเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย”
ภำยในวันที่ 12 ก.ค. 64
กรณีที่เป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
https://forms.gle/
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรทบทวนห่วงโซ่คุณค่ำฯ และดำเนินกำรดังนี้
cBtAtyHLsze4dzQr9
1) พิจำรณำแก้ไข/ปรับปรุง ห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่ได้เลือกควำมเกี่ยวข้องไว้ในกระบวนกำร
เพื่อ สศช. จะได้ดำเนินกำรประมวลผล
จัดทำโครงกำรสำคัญ 2565 ทัง้ ในเป้ำหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหลัก/สนับสนุน
และจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่ำฯ
2) ห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำหน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง
โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้จำกเอกสำรสรุปควำมเกี่ยวข้องของหน่วยงำนต่อเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย ทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นเอกสำร ประกอบ
ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
กำรจัดทำโครงกำรสำคัญประจำปี 2566

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 4 กำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรสำคัญ
ส่วนที่ 3 กำรจัดทำโครงกำรสำคัช่วญงเวลำด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ำเนินกำร : วันที่ 22 ก.ค. – 16 ส.ค. 64
1. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.1 ห่วงโซ่คุณค่ำฯ
ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย
(ฉบับปรับปรุง)
1.2 ข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ งำนวิจัย และ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปี 2562 และ 2563 และอื่นๆ
1.3 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี 2566
1.4 สรุปควำมสอดคล้องของโครงกำรในระบบ
eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่ำฯ
3. นำเข้ำข้อเสนอโครงกำรสำคัญ
ในระบบ eMENSCR
ผ่ำนเมนู “เพิ่มโครงกำร >> ข้อเสนอ
โครงกำรสำคัญ ประจำปี 2566” โดยใช้
username และ password ของกอง
เจ้ำของโครงกำร

ช่วงเวลำดำเนินกำร : วันที่ 19 – 30 ส.ค. 64
2. จัดทำข้อเสนอโครงกำรสำคัญประจำปี
กรณีที่เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกระดับ
งบประมำณ พ.ศ. 2566
(จ.๑ จ.๒ และ จ.๓)
ตำมหลักกำร XYZ โดยโครงกำรสำมำรถ
มีระยะเวลำกำรดำเนินกำรได้มำกกว่ำ 1 ปี 1. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรสำคัญฯ (worksheet 3)
แต่จะต้องดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในปี 2570 เพือ่ ขับเคลือ่ นกำรพัฒนำ 2. ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรสำคัญฯ ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ประเทศ ตำมแผนแม่บทภำยใต้
ตำมแบบฟอร์ม worksheet ๓
ยุทธศำสตร์ชำติห้วงระยะที่ 2 ในช่วงปี
2566 – 2570 ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ได้ภำยในปี 2570
ส่วนที่ 5 กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2566

4. พิจำรณำประเมินให้คะแนนข้อเสนอ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำน
ตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี 2566 โดยใช้แบบฟอร์ม
กำรให้คะแนนโครงกำรของหน่วยงำน
ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดทำง

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

มอบหมำยกองแผนดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2566
โดยนำโครงกำรสำคัญที่ได้รับกำรจัดลำดับเป็นโครงกำรสำคัญ
จำกส่วนที่ 4 ไปบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีร่วมกับกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจปกติอื่น ๆ

