การจัดทาโครงการสาคัญ
ประจาปี 2565

Workshop IV
การจัดลาดับความสาคัญโครงการ

เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
21 สิงหาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

21 สิงหาคม 2563
1

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
สาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
21 สิงหาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

2

การดาเนินการจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2565

Xข้อเสนอ
Checklists
21 สิงหาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

กระบวนการ
ทางสถิติ/นโยบาย
3

การดาเนินการใน WORKSHOP 4 การจัดลาดับโครงการสาคัญ (X)
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2565

วันนี้มาทาอะไร ?

1.

รับทราบผลการคัดเลือกโครงการสาคัญ

2.

ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
โครงการสาคัญ เพื่อนาไปสู่การจัดทารายการโครงการสาคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี

3.

รับทราบแนวทางการเตรียมการสาหรับการจัดทาโครงการสาคัญ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วง พ.ศ. 2566-2570

21 สิงหาคม 2563
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แนวทาง
4

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ (X) ของทั้ง 140 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการ... พ.ศ. 2565

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการสาคัญ (X)
ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
ทั้งนี้ โครงการสาคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกนาไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”
รายละเอียดโครงการ
(X) ตามข้อเสนอ
โครงการที่นาเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR
พร้อม M7
Workshops ครั้งที่ 1 และ 2
หน่วยงานเจ้าภาพ
จ.1 จ.2 จ.3
21 สิงหาคม 2563

ให้คะแนน X
ตามหลักเกณฑ์
(Checklist)
การคัดเลือก X สาคัญ
ประจาปี 2565

Workshops ครั้งที่ 3
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ
(Normalisation)

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX
ที่ผ่านการ normalisation
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เพื่อคัด X สาคัญ
ของแต่ละเป้า

หาค่าน้าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ตามความสาคัญ/เร่งด่วน

หาค่าเฉลี่ยของ X
สาคัญของ 140 ทุก
เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย เพื่อจัดลาดับ
IMPACT ของX สาคัญ

โครงการ
สาคัญ
(X) ประจาปี
2565

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการสาคัญ ประจาปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://nscr.nesdb.go.th/

5

จานวนโครงการที่นาเข้าในระบบ eMENSCR ที่ได้รับการอนุมัติ M7 ภายในเวลา 24.00 น. ของคืนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกอบการจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2565

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
มีหน่วยงานที่ส่งโครงการมาทั้งหมด

3,393 โครงการ

M7
รายละเอียดโครงการโหลดได้จาก ...
21 สิงหาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
รายละเอียดโครงการ (X)
ตามข้อเสนอโครงการที่นาเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR

ให้คะแนน X ตามหลักเกณฑ์ (Checklist) การคัดเลือก X สาคัญ ประจาปี 2565

โครงการจะต้องมีคะแนนใน
Checklist ข้อที่ 1
- โครงการที่ไม่มีคะแนนข้อ 1
ประกอบด้วย 3 กรณี
• เลือกถูกแต่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยตาม
ข้อเท็จจริง
• สอดคล้อง แต่เลือกตอบผิดปัจจัยของ
เป้าที่เลือกมาถูก
• เลือกตอบผิดทั้งเป้าหมายและปัจจัย

M7
โครงการสาคัญ (X)
ที่หน่วยงานบันทึกข้อมูล
ในระบบ eMENSCR และได้รับ
การอนุมัติ M7 ภายในเวลา 24.00 น.
ของคืนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
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กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
การปรับคะแนนของแต่ละโครงการที่ได้จากการประเมิน เนื่องมาจากการ
ให้คะแนนจากหลายกลุ่มที่ผู้ประเมินไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน อาจทาให้มีความ
ผันผวนของค่าคะแนนที่ได้มา ดังนั้น จึงต้องมีการปรับฐานคะแนนตาม
หลักการของสถิติ เพื่อให้ค่าคะแนนมีความเป็นมาตรฐาน

ปรับคะแนนของแต่ละ X ในแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามหลักสถิติ
(Normalization)

รหัสองค์ประกอบ
090101V02
090101V04
090101V02
090101V04
090101V01
090101V01
090101V01
090101V01
090101V01
090101V03
090101V04
090101V01
090101V04
090101V04

ชื่อองค์ประกอบ

รหัสปัจจัย

ชื่อปัจจัย

โครงกำร

คะแนนทีไ่ ด้จำก
WS3

การเพิม่ ประสิทธิภาพการลงทุน
090101F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนด้วยระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
89.47
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการขยายตัวของผลิ090101F0403
ตภัณฑ์มวลรวมในพืการบริ
น้ ที่ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภั
การพัยฒพินาเมื
บตั อิ ย่อางอั
งเป็จฉริ
นระบบ
ยะน่าอยู่ตน้ แบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
84.21
การเพิม่ ประสิทธิภาพการลงทุน
090101F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC
78.95
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการขยายตัวของผลิ090101F0403
ตภัณฑ์มวลรวมในพืการบริ
น้ ที่ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภั
โครงการพั
ยพิบตั ฒอิ ย่นาการเฝ้
างเป็นระบบ
าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั
73.68
นออก
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
090101F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
โครงการพัฒนาพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
57.89
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ ฐานในพื
โครงการย้
น้ ที่เขตพั
ายแนวท่
ฒนาพิ
อทีเศษภาคตะวั
่ได้รับผลกระทบจากการก่
นออก
อสร้าง(EEC)
47.37
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ ฐานในพื
โครงการก่
น้ ที่เขตพั
อสร้าฒงปรั
นาพิบเปรุ
ศษภาคตะวั
งระบบประปาและอาคาร(EEC)
นออก
47.37
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ ฐานในพื
โครงการวางท่
น้ ที่เขตพัอฒขยายเขตจ
นาพิเศษภาคตะวั
าหน่ายน้นออก
า(EEC)
47.37
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ ฐานในพื
โครงการก่
น้ ที่เขตพั
อสร้าฒงปรั
นาพิบเปรุ
ศษภาคตะวั
งขยาย(EEC)
นออก
47.37
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการตลาด
090101F0303 การตลาดและประชาสัมพันธ์
โครงการ“ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
47.37
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการขยายตัวของผลิ090101F0403
ตภัณฑ์มวลรวมในพืการบริ
น้ ที่ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภั
โครงการนวั
ยพิบตั อิ ตย่กรรมต
างเป็นารวจเพื
ระบบ อ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบตั อิ ย่างเป็นระบบ(วจ.) 36.84
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
090101F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพืน้ ฐานในพื
โครงการพั
น้ ที่เขตพั
ฒนาระบบไฟฟ้
ฒนาพิเศษภาคตะวั
าเพือ่ รองรั
นออก
บการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
31.58
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการขยายตัวของผลิ090101F0404
ตภัณฑ์มวลรวมในพืความปลอดภั
น้ ที่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ
โครงการนวัตกรรมตารวจเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน(วจ.)
31.58
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการขยายตัวของผลิ090101F0402
ตภัณฑ์มวลรวมในพืการมี
น้ ที่ สว่ นร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศนู ย์พทั ยาตาบลโป่งอาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
26.32

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อหาความผันผวนของค่าคะแนน

21 สิงหาคม 2563

ทา standardized ของชุดข้อมูลเพื่อทาให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปรับฐานคะแนนตามหลักการทางสถิติเพื่อนาไปพิจารณาต่อไป

http://nscr.nesdb.go.th/

SD

Zscore

คะแนนปรับฐำน

20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53

1.76
1.50
1.25
0.99
0.22
-0.29
-0.29
-0.29
-0.29
-0.29
-0.81
-1.06
-1.06
-1.32

96.07
93.34
89.35
83.87
58.70
38.47
38.47
38.47
38.47
38.47
21.02
14.40
14.40
9.36
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กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
หาค่าคะแนนกลางของ X ที่ผ่านการ Normalization แล้วในแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อคัดเลือก X สาคัญของแต่ละเป้าย่อย (รอบที่ 1)
โครงกำร

คะแนนปรับฐำน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนด้วยระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
96.07
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ตน้ แบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
93.34
พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC
89.35
โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั
83.87
นออก
โครงการพัฒนาพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
58.70
โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง(EEC)
38.47
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร(EEC)
38.47
โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า(EEC)
38.47
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย(EEC)
38.47
โครงการ“ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
38.47
โครงการนวัตกรรมตารวจเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบตั อิ ย่างเป็นระบบ(วจ.) 21.02
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพือ่ รองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
14.40
โครงการนวัตกรรมตารวจเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน(วจ.)
14.40
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศนู ย์พทั ยาตาบลโป่งอาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
9.36
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ค่ำกลำงตำม
หลักสถิต

CUT OFF
Round1

น้ำมำ
คัดเลือก
โครงกำร
ในรอบที่ 1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
9

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการสาคัญ
การจัดกลุ่มโครงการ (#2) เพื่อคัดเลือกโครงการสาคัญ เกรด A
โครงกำร

คะแนนปรับฐำน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนด้วยระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
96.07
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ตน้ แบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
93.34
พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC
89.35
โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั
83.87
นออก
โครงการพัฒนาพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
58.70
โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง(EEC)
38.47
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร(EEC)
38.47
โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า(EEC)
38.47
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย(EEC)
38.47
โครงการ“ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
38.47
โครงการนวัตกรรมตารวจเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบตั อิ ย่างเป็นระบบ(วจ.) 21.02
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพือ่ รองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
14.40
โครงการนวัตกรรมตารวจเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน(วจ.)
14.40
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศนู ย์พทั ยาตาบลโป่งอาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
9.36
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ค่ำกลำงตำม
หลักสถิต

น้ำมำ
คัดเลือก
โครงกำร
ในรอบที่ 1
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ปรับฐำน
ค่ำกลำงตำม CUT OFF
CUT OFF
Round1 คะแนน รอบ2 หลักสถิต 2 Round 2
ผ่าน
ผ่าน
เพื่อ
น้ำมำ
ผ่าน
ผ่าน
คัดเลือก
คัดเลือก
ผ่าน
ผ่าน
โครงกำร
โครงกำรใน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกรด A
รอบที่ 2
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

10

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการสาคัญ
หาค่าน้าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความสาคัญ/เร่งด่วน
การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion
• กรอบหลั ก การและแนวทางในการฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ และ
สังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

1

Master plan
weight ตามค่า
สีของเป้าหมาย

• ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ
• ผลการศึกษาของ UN เรื่อง COVID-19 Socio-Economic
Impacts of COVID-19 ทีมีต่อประเทศไทย
• การประเมิ นผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงแนวโน้ ม ที่
สาคัญของโลก (Mega Trends) โดย กศว. (สศช.)
กลุ่มประเภทของความเร่งด่วน/สาคัญ
21 สิงหาคม 2563
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ค่าน้าหนัก
(Adjusted Weight)
ที่จะนาไปคูณเพิ่มในการ
จัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ
ของแต่ละเป้าย่อย

11

หาค่าน้าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความสาคัญ/เร่งด่วน
แนวทางการกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละประเด็นการพัฒนา
1 กาหนดกลุ่มประเด็นการพัฒนาใหญ่ 4 ข้อหลัก (มีค่าน้าหนักเท่ากัน คือ 1) ได้แก่
• Local Economy
• Future Growth

• Human Development
• Enabling Factors

นาเป้าหมายของแผนย่อยมาวิเคราะห์จัดเข้ากลุ่มประเด็นการพัฒนา โดยการจัดลาดับความสาคัญจะเปรียบเทียบกันแค่ในหัวข้อเท่านั้น

2

กาหนดค่าน้าหนักให้แก่ประเด็นการพัฒนาภายใต้หัวข้อใหญ่ หรือ แผนแม่บท (X%) โดยใช้แนวคิดจากวิธี Multi-Criteria
Decision Analysis (MCDA) ซึ่งข้อมูลประกอบการให้คะแนนใน MCDA นั้น ใช้ 2 แนวทางประกอบกัน ได้แก่
2.1 ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion) ซึ่งอนุมานจากข้อมูล
•
•
•
•

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

2.2 ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก (Impact Assessment) โดย สศช.
21 สิงหาคม 2563
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12

หาค่าน้าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความสาคัญ/เร่งด่วน
แนวทางการกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละประเด็นการพัฒนา

3

4

ให้แนวทางการพัฒนาภายใต้แต่ละแผนแม่บทมีค่าน้าหนักเท่ากัน โดยใช้
W = (x%*1)/N

โดย N คือจานวนแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนแม่บทนัน้

ปรับค่าน้าหนัก โดยการคานวณค่า Adjusted Weight (AW) เพื่อปรับน้าหนักให้จานวนประเด็นย่อยไม่สง่ ผล
ต่อค่าน้าหนักโดยใช้วิธีการปรับแบบสัดส่วน
AW=1-((N-Nmax)/Nmax) และให้ค่าน้าหนัก *2 ของคะแนนเดิมใน
กรณีที่ Expert Opinion หรือ Impact Assessment มีการให้ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนานั้นเป็นพิเศษ

21 สิงหาคม 2563
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หาค่าน้าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความสาคัญ/เร่งด่วน
แนวทางการกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละประเด็นการพัฒนา
การให้ค่าน้าหนักจากข้อ 1-4 ข้างต้นเป็นการให้ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนา จากผลกระทบของ Covid-19 และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอื่นๆ ของโลกอย่างไรก็ดี การจัดลาดับความสาคัญในแนวทางการพัฒนาได้มกี ารใช้สถานะ การพัฒนา
ในปัจจุบันมาร่วมพิจารณาด้วย โดยใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562 เพื่อสะท้อน
ภาพความเร่งด่วนของการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนานั้นๆ

5

การคานวณค่าคะแนนดังกล่าว ใช้หลักการว่า ประเด็นที่มีสถานะ การบรรลุเป้าหมายต่า จาเป็นต้องเร่งดาเนินการมาก
จึงได้ค่าน้าหนัก (Master Plan Weight : MPW) สูง โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบขั้นบันได ดังนี้
• สีแดง ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.020
• สีส้ม ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.015
• สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.010
• สีเขียว ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต มี MPW=0.005

6

นาค่าน้าหนักที่ได้จากข้อ 4. และ ข้อ 5. มาบวกกัน เพื่อได้ค่าน้าหนักรวมที่จะใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการ
พัฒนา หรือ Total Weight (TW)

7

ปรับค่าน้าหนัก TW ให้มีค่าน้าหนักรวมเท่ากับ 1 เพื่อให้แต่ละหัวข้อประเด็นการพัฒนาใหญ่สามารถเปรียบเทียบ
กันได้

21 สิงหาคม 2563
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ตัวอย่าง คะแนนประกอบการพิจารณาในลาดับถัดไป
โครงการที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก (โครงการเกรด A) จะถูกนา คิดค่าน้าหนัก (AW) ตามแต่ละเป้าของแผนแม่บทย่อย
เพื่อให้สามารถนามาเปรียบเทียบโครงการของทั้ง 23 เล่มแผนแม่บท 140 เป้าหมายแผนย่อยในการพิจารณาลาดับถัดไป
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเป้าหมายแผนย่อย A
โครงกำร

คะแนนปรับฐำน

ค่ำ Adjusted
ค่ำคะแนนประกอบกำรพิจำรณำ
Weight (AW)

96.07
93.34
89.35

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนด้วยระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยูต่ น้ แบบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC

0.024
0.024
0.024

98.36
95.57
91.49

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเป้าหมายแผนย่อย B
คะแนนปรับฐำน

ชื่อโครงกำร

96.78
94.39
88.40
88.40
88.40

21 สิงหาคม 2563
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ค่ำ Adjusted
Weight (AW)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

ค่ำคะแนนประกอบกำรพิจำรณำ
101.52
99.01
92.73
92.73
92.73

15

สรุปรายการโครงการสาคัญประจาปี 2565 ตามแผนแม่บทฯ
แผนแม่บทฯ

จานวนโครงการสาคัญ
ประจาปี 2565 ที่ผ่านการคัดเลือก

แผนแม่บทฯ

จานวนโครงการสาคัญ
ประจาปี 2565 ที่ผ่านการคัดเลือก

14 ศักยภาพการกีฬา
15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกิจฐานราก

49

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

20

18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

34

19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

28

21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8

76

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

26

12 การพัฒนาการเรียนรู้

45

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

115

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

25

01 ความมั่นคง

58

02 การต่างประเทศ

10

03 การเกษตร

81

04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

33

05 การท่องเที่ยว

36

06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

18

10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

15

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

21 สิงหาคม 2563

31
25

15

รวมทั้งสิ้น
http://nscr.nesdb.go.th/

9
38

66

861
16

ตัวอย่างการสรุปจานวนรายการโครงการสาคัญประจาปี 2565 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สัดส่วนของ
จานวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ
CUT OFF ต่อ จานวนข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่
นาเข้า eMENSCR

จานวนข้อเสนอโครงการ
ทั้งหมดที่นาเข้า eMENSCR

จานวนข้อเสนอโครงการที่
ผ่านการ CUT OFF

พิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

14

3

21.43

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

14

4

28.57

5

1

20.00

4

1

25.00

5

1

20.00

7

1

14.29

8

3

37.50

5

1

20.00

62

15

24.19

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา

090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

รวมทั้งหมด
21 สิงหาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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ตัวอย่างการสรุปรายการโครงการสาคัญประจาปี 2565 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ : จาแนกตาม
หน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานที่มีโครงการผ่านการ cut off)

หน่วยงานที่เสนอโครงการประจาปีงบประมาณ 2565 แต่ไม่ผ่านการ CUT OFF
กรมธนารักษ์
กรมประมง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 สิงหาคม 2563

กรมปศุสัตว์
การประปาส่วนภูมิภาค
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
http://nscr.nesdb.go.th/

กรมการจัดหางาน
กรมการปกครอง
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
องค์การจัดการน้าเสีย
18

รายการโครงการสาคัญประจาปี 2565 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : 090101 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
เป้ ำ หมำยหมำยแผน
แม่บ ทย่ อ ย
เป้ ำ หมำยหมำยแผน
090101
แม่บ ทย่ อ ย

090101
090101

รหั ส องค์ ป ระกอบ

ชื่ อ องค์ ป ระกอบ

รหั ส ปั จ จั ย

090101V02

การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

090101F0201
รหั ส ปั จ จั ย

ชื่ อ ปั จ จั ย
ต้องการของตลาด

090101V02
090101V04

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
การเพิว่มของผลิ
ประสิทตธิภัภณาพการลงทุ
น
ขยายตั
ฑ์มวลรวมใน

090101F0201
090101F0403
090101F0403
090101F0201

รหั ส องค์ ป ระกอบ

ชื่ อ องค์ ป ระกอบ

ที่ ่เอื้อต่อการ
สภาพแวดล้พือ้นมที
090101
090101

090101V04
090101V02

ขยายตั
ฑ์มวลรวมใน
การเพิว่มของผลิ
ประสิทตธิภัภณาพการลงทุ
น
พื้นที่

ชื่ อ ปั จ จั ย

โครงกำร

ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

090102
090102

090102V01
090102V01

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
โครงสร้างพื
้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก

090102
090102

090102V01
090102V01

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
โครงสร้างพื
้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก

090102
090102

090102V01
090102V02

090102

090102V02

21 สิงหาคม 2563

ความสะดวก

คะแนนประกอบกำรพิจ ำรณำ

ทัการบริ
กษะฝีหมือารจั
แรงงานที
องกับความ
ดการทรั่สพอดคล้
ยากรธรรมชาติ
ต้
อ
งการของตลาด
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ

โครงการเสริ
ยภาพก
งคนด้ววยงานวิ
ยระบบคุ
วุฒิวิชตาชี
พ
การพั
ฒนาเมือมงอัสร้จาฉริงศัยกะน่
าอยู่ตาลั
้นแบบด้
จยั ณและนวั
กรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สานัก(องค์
งานการวิ
จยั แห่งชาติ
การมหาชน)

98.36
95.57

ดการทรั่สพอดคล้
ยากรธรรมชาติ
ทัการบริ
กษะฝีหมือารจั
แรงงานที
องกับความ
สิ่งแวดล้อมและภั
ย
พิ
บ
ั
ต
ิ
อ
ย่
า
ต้องการของตลาดงเป็นระบบ

การพัพัฒฒนาเมื
งอัจฉริยะน่าอยู่ ตฒ้นนาพิ
แบบด้
วยงานวิจยั นและนวั
ตกรรม
นาทักอษะแรงงานเขตพั
เศษภาคตะวั
ออกEEC

สานั
กงานการวิ
แห่งชาติ
กรมพั
ฒนาฝีมจือยั แรงงาน

95.57
91.49

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
กรมพัฒนาฝีมมิสือารสนเทศ
แรงงาน
อวกาศและภู

91.49
84.69

ารมหาชน)(สทอภ.)
ส(องค์
านักกงานพั
ฒนาเทคโนโลยี
ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยนวัตกรรมอวกาศ
อวกาศและภู
มิสทารสนเทศ
และสอดคล้
องของโครงสร้
าง
สานักงานพัฒนาวิ
ยาศาสตร์
พืความครอบคลุ
้นฐานในพื้นที่เมขตพั
ฒนาพิเศษภาคตะวั
นออก
และภูยงเศรษฐกิ
มิสารสนเทศ
การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบี
จพิเศษภาคตะวันออก(EECi) (องค์การมหาชน)(สทอภ.)
พื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

090102F0101
090102F0101

ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง
และสอดคล้
องของโครงสร้
าง การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)
พืความครอบคลุ
้นฐานในพื้นที่เมขตพั
ฒนาพิเศษภาคตะวั
นออก
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP
พื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
สและเทคโนโลยี
านักงานพัฒนาวิ
แห่ทงยาศาสตร์
ชาติ(พว.)

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
แรงงานและผู
้ประกอบการในพื้นที่
ความสะดวก

090102F0101
090102F0201

ความครอบคลุ
มและสอดคล้
องของโครงสร้
ทักษะฝีมือแรงงานที
่สอดคล้
องกับความ าง พัฒนาทั
กษะทีน่พแบบไบโอรี
ึงประสงค์ในการท
บการเติบโตในพื้นที่เขต
โรงงานต้
ไฟเนอรีางานรองรั
มาตรฐานGMP/Non-GMP
พื้นฐานในพื้นทีต้่เอขตพั
ฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งการของตลาด
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สานั
กงานพั
ฒนาวิ
ทยาศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏราช

แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่

090102F0201

ความสะดวก

98.36

ยงำน
(องค์หน่กวารมหาชน)

โครงการสร้
างสภาพแวดล้
อมที่เอืฒ้อต่นาพิ
อการลงทุ
นด้วยนวั
ตกรรมอวกาศ
พัฒนาทั
กษะแรงงานเขตพั
เศษภาคตะวั
นออกEEC
พื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และภูมิสารสนเทศ

090102F0101
090102F0101

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

คะแนนประกอบกำรพิจ ำรณำ

โครงกำร

ทักษะฝีมือแรงงานที
่สอดคล้
องกับความ าง
งพื้นฐานและสิ
่งอานวยน นในเขตพื
ความครอบคลุ
มและสอดคล้
องของโครงสร้
เป้090101
าหมายแผนแม่
บทย่อย :โครงสร้
090102
การลงทุ
้นที่พัฒนาพิ
เศษภาคตะวั
น
ออก
090101V02
การเพิ
่มาประสิ
ทธิภาพการลงทุ
090101F0201
090102
090102V01
090102F0101
ต้องการของตลาด

ความสะดวก

หน่ วยงำน

และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
และเทคโนโลยี
ห่งชาติ(พว.)
นครินแทร์

ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความ

พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทางานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขต

มหาวิทยาลัยราชภั ฏราช

ต้องการของตลาด

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นครินทร์

http://nscr.nesdb.go.th/

84.69
84.69
84.69
84.69
84.69
84.69
84.69
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การดาเนินการต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63

มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแนวทางฯ
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63

21 สิงหาคม 2563

วันที่ 10 ก.ย.63

หน่วยงานของรัฐ

ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณารายการโครงการ
สาคัญ (X) ที่มีความเร่งด่วน
ในการดาเนินการ ปี 65

จัดทาWorksheet 1-3

ตามแนวทางที่กาหนด

การประชุมWorkshop 1-4

เสนอคณะรัฐมนตรี

ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63
เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการสาคัญ (X)
ประจาปี 2565

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการ
งบประมาณต่อไป

ผลที่จะได้รับ
แผนแม่บทฯ
ได้รับการขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในปี 2565

พิจารณาเห็นชอบโครงการสาคัญ
ประจาปี 2565

http://nscr.nesdb.go.th/
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การดาเนินการต่อไป ประมวล GAP ของปัจจัยที่ไม่มีโครงการสาคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Missing Link)

ตัวอย่างการหา GAP โครงการ
แผนแม่บทประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย 2001 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200101 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล
(Digital Ecosystem)

• F0101 โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล

- โครงการจัดหาระบบ
ศูนย์ข้อมูลสารองสารสนเทศ
(Disaste Recovery Site : DR Site)
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

21 สิงหาคม 2563

• F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์
วางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและ/
หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน

- โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

• F0103 แพลตฟอร์ม
การให้บริการภาครัฐ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลราคาสินค้านาเข้าและ
ระบบอุทธรณ์และคาวินิจฉัยพิกัด
ศุลกากร
กรมศุลกากร

http://nscr.nesdb.go.th/

• F0104 การเชื่อมระบบกับ
แพลตฟอร์มกลาง
การบริการกลาง

• F0105 มาตรฐานด้าน
ดิจิทัล

- โครงการจัดทาทะเบียนสองภาษา
กรมการปกครอง

ไม่มีโครงการ

GAP โครงการที่หายไป

21

โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand
แผนแม่บทย่อย :
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

21 สิงหาคม 2563

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

http://nscr.nesdb.go.th/
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โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand
แผนแม่บทย่อย :
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

21 สิงหาคม 2563

090101
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การดาเนินการต่อไป ในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
• จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
• เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
• จัดทาแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ าร… (แผนระดับที่ 3 )
•

เตรียมและดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
ช่วง พ.ศ. 2566 – 2570 ตามแนวทางของปีงบประมาณ 2565

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ได้อยู่ในการจัดลาดับความสาคัญในวันนี้ สามารถนาเข้าสู่กระบวนการงบประมาณอื่น ๆ
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