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คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
การจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2566 

สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน PMU 
********************************* 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1) ผู ้ประสานหน่วยงาน PMU  สามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information system : NRIIS) โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google 
Chrome/Firefox/ Microsoft Edge แล้วพิมพ์ URL : https://nriis.go.th 

2) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

https://nriis.go.th/
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3) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นคลิก 
เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
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2. การจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2566 

การจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการต่างจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 2563-2565 ปีงบประมาณ 2566 
แพล็ตฟอร์ม (Platform) ยุทธศาสตร์ 
โปรแกรม (Program) แผนงาน 
แผนงาน แผนงานย่อย 
แผนงานย่อย แผนงานย่อยรายประเด็น 

 
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2566 
 

 
 

ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• แบบฟอร์มแผนงานย่อย 

• แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น 

• แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็นเพ่ือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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3. การเพิ่มแผนงานย่อย 

การเพ่ิมแผนงานย่อย มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ไปที่แถบเมนู Budget allocation  

2) คลิกเมนู “การจัดการแผนงาน” 

 
รูปที่ 3 เมนูการจัดการแผนงาน 
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3) คลิกท่ี  เพ่ือเพ่ิมแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 4 การเพ่ิมแผนงานย่อย 

4) ในหน้าเพิ่มแผนย่อย จะประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงานเจ้าของแผนงาน (ระบบแสดงอัตโนมัติ) 
ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย) : ระบุ ชื่อแผนงานย่อย 
สอดคล้องกับแผนงาน : ระบุ Flagship หรือ Non Flagship 
ยุทธศาสตร์ : เลือกยุทธศาสตร์ 
Key Result (ยุทธศาสตร์) : เลือก Key Result ของยุทธศาสตร์ 
แผนงาน : เลือก แผนงาน เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 5 หน้ากรอกข้อมูลแผนงานย่อย 
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5) เมื่อกดบันทึกแผนงานย่อยแล้ว จะมีข้อมูลในแผนงานให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ทั้งหมด 5 แถบเมนู 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ และ

เอกสารแนบ 

 
รูปที่ 6 ข้อมูลแผนงานย่อย 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน(ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) สอดคล้องกับ

แผนงาน ยุทธศาสตร์ Key Result (ยุทธศาสตร์) แผนงาน Key Result (แผนงาน) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

SDGs ระยะเวลา เหตุผลการเสนอเป็นแผนงาน Multi-Year ระยะเวลาตลอดแผนงาน งบประมาณรวมของ

แผนงาน (รวมทุกปี) งบประมาณรวมของแผนงาน (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)  ลักษณะของแผนงานย่อย ผลการ

ดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนงานย่อยต่อเนื่อง) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

คำสำคัญ ผู้อำนวยการแผนงานย่อย แผนงานย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย หน่วยงานร่วมดำเนินการ/

ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 
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รูปที่ 7 ข้อมูลทั่วไป 
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รายละเอียดข้อมูลทั่วไป 

• หน่วยงานเจ้าของแผนงาน : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 

• ชื่อแผนงาน(ภาษาไทย) : ระบุ ชื่อแผนงานย่อยภาษาไทย 

• สอดคล้องกับแผนงาน : ระบุ Flagship หรือ Non Flagship 

 
รูปที่ 8 หน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน สอดคล้องกับแผนงาน 

• ยุทธศาสตร์ : เลือก ยุทธศาสตร์ 

• Key Result (ของยุทธศาสตร์) : เลือก ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ 

• แผนงาน : เลือก แผนงาน 

 
รูปที่ 9 ยุทธศาสตร์ Key Result (ของยุทธศาสตร์) แผนงาน 

• Key Result (แผนงาน)  

ผู ้ใช้สามารถเพิ ่มข้อมูลผลสัมฤทธิ ์ที ่สำคัญ (Key Result) ของแผนงาน ได้มากกว่า 1 รายการ โดย

ดำเนินการ ดังนี้ 

1) คลิก    

2) เลือกข้อมูล Objective และ Key Result ของแผนงาน เมื่อระบุข้อมูลแล้วคลิกบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 10 Key Result (แผนงาน) 
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• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs : เลือก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

• ระยะเวลา : เลือก Multi-year หรือ ปกติ (Single-year) 

• เหตุผลการเสนอเป็นแผนงาน Multi-Year : เลือก เหตุผลการเสนอเป็นแผนงาน Multi-Year 

 
รูปที่ 11 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ระยะเวลา เหตุผลการเสนอเป็นแผนงาน Multi-Year 

• ระยะเวลาตลอดแผนงานย่อย : ระบบจะคำนวณจากปีที่เริ่ม และปีท่ีสิ้นสุดของแผนงานย่อย (ผู้ใช้ไม่ต้องกรอก
ข้อมูล) 

• งบประมาณรวมของแผนงานย่อย : ระบุ งบประมาณรวมของแผนงาน (รวมทุกปี) 

• งบประมาณรวมของแผนงานย่อย : ระบบจะรวมข้อมูลงบประมาณจากแผนงานย่อยรายประเด็นภายใต้
แผนงานย่อย (เฉพาะปีงบประมาณ 2566) มาให้ (ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูล) 

 
รูปที่ 12 ระยะเวลาตลอดแผนงานย่อย งบประมาณรวมของแผนงานย่อย งบประมาณรวมของแผนงานย่อย 

• ลักษณะของแผนงานย่อย : เลือก แผนงานใหม่ หรือ แผนงานต่อเนื่อง 
กรณีเลือกแผนงานใหม่ :  ระบุ ปีที่เริ่ม และปีที่สิ้นสุด แล้วคลิก  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล และระบบ 

จะนำไปคำนวณเป็นระยะเวลาตลอดแผนงานย่อย 
กรณีเลือกแผนงานต่อเนื่อง : ระบุ ปีที่เริ่ม ปีที่สิ้นสุด งบประมาณท่ีมีข้อผูกพันสัญญากับผู้รับทุนจาก 

   ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (บาท) รหัสแผนงานต่อเนื่อง (ปีก่อนหน้า) 

 
รูปที่ 13 ลักษณะของแผนงานย่อย 
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• ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) 
1) การเพ่ิม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คลิกท่ี “เพ่ิมผลการดำเนินงาน” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ ผลการ 

ดำเนินงานเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้จริง สัดส่วนงบประมาณที่ใช้
จริง (%) 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 
รูปที่ 14 ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) 

 

• สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา : ระบุ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนงานย่อยต่อเนื่อง) 

 
รูปที่ 15 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
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• สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย : เลือก สาขาวิจัยหลัก และสาขาวิจัยย่อย OECD 

 
รูปที่ 16 สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

• คำสำคัญ : ระบุ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
รูปที่ 17 คำสำคัญ 

• ผู้อำนวยการแผนงาน : ระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร Email ของผู้อำนวยการแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 18 ผู้อำนวยการแผนงาน 
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• แผนงานย่อยรายประเด็น ภายใต้แผนงานย่อย : ระบบจะแสดงแผนงานย่อยรายประเด็นที่ PMU มีการเพ่ิม
เข้ามาภายใต้แผนงานย่อย ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

รหัสแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ  
ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
PMU เจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
งบประมาณ : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
สัดส่วนความรับผิดชอบต่อ KR ของแผนงานย่อย : PMU เจ้าภาพ เป็นผู ้กรอกข้อมูลสัดส่วนความ
รับผิดชอบต่อ KR ของแผนงานย่อย 
แบบฟอร์ม : คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลรายละเอียดแผนงานย่อยรายประเด็น 
สถานะ : แสดงสถานะของแผนงานย่อยรายประเด็น 
พิมพ์ : คลิก  เพ่ือแสดงหน้าพิมพ์ PDF แผนงานย่อยรายประเด็น  

 
รูปที่ 19 แผนงานย่อยรายประเด็น ภายใต้แผนงานย่อย 

 

• หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  
ระบบจะสรุปข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ จากการ

กรอกข้อมูลที่ PMU มีการนำเข้าไว้ที่แผนงานย่อยรายประเด็นทุกแผนงานภายใต้แผนงานย่อยขึ้นมาให้ ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลในตารางนี้ 

 
รูปที่ 20 หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 
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3.2 รายละเอียดแผนงาน 

รายละเอียดแผนงาน ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผน
ด้าน ววน. วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) 
ประเด็น/โจทย์ และขอบเขตของแผนงานย่อย ภาพรวมของผล/สิ่งที่จะส่งมอบหลักที่คาดว่าจะได้รับทั้งแผนงาน
ย่อย เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานย่อย ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย 
เป้าหมายรายป ีเส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน 
(Ex Ante) วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่
ได้รับประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ภายใต้แผนงานย่อย ระดับความพร้อม
ทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 21 รายละเอียดแผนงาน 
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• ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. 

 
รูปที่ 22 ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. 

• วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 23 วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย 

 

• กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) 

 
รูปที่ 24 กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) 
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• ประเด็น/โจทย์ และขอบเขตของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 25 ประเด็น/โจทย์ และขอบเขตของแผนงานย่อย 

• ภาพรวมของผล/สิ่งที่จะส่งมอบหลักที ่คาดว่าจะได้รับทั ้งแผนงานย่อย เป้าหมายสุดท้ายเ มื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 26 ภาพรวมของผล/สิ่งที่จะส่งมอบหลักท่ีคาดว่าจะได้รับทั้งแผนงานย่อย 

 

• ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 27 ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย 
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• เป้าหมายรายปี 

1) การเพ่ิม เป้าหมายรายปี คลิกท่ี “เพ่ิมเป้าหมายรายปี” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี สิ่งที่

จะส่งมอบ/รายละเอียด 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลเป้าหมายรายปี 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลเป้าหมายรายปี 

 
รูปที่ 28 เป้าหมายรายปี 

 

• เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) 

 
รูปที่ 29 เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) 
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• การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante) 

 
รูปที่ 30 การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante) 

 

• วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

 
รูปที่ 31 วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
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• พ้ืนที่ดำเนินการ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ดำเนินการ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการ” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด  

ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 

 
รูปที่ 32 พ้ืนที่ดำเนินการ 
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• พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 

ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

 
รูปที่ 33 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

 

• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) 

 
รูปที่ 34 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) 
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• กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 
รูปที่ 35 กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 

• ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 36 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ภายใต้แผนงานย่อย 

 

• ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 37 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ภายใต้แผนงานย่อย 
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3.3 งบประมาณ 

 งบประมาณ ประกอบด้วย รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ (ระบบรวมจากแผนงานย่อย

รายประเด็น) ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

 
รูปที่ 38 งบประมาณ 
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น)  

 ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้จากการสรุปข้อมูลงบประมาณจากแผนงานย่อย

รายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 39 รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 

ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

 ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้จากการสรุปข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์จากแผนงาน

ย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 40 ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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3.4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของ

โครงการ 

 
รูปที่ 41 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
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• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ประกอบด้วย ด้านการนำไปใช้ประโยชน์หลัก ระบุคำอธิบาย ผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ ในส่วนนี้ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล ระบบไม่ได้มีการสรุปจากระดับแผนงานย่อยรายประเด็นขึ้นมาให้ 

 
รูปที่ 42 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

• ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้จากการสรุปข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจาก

แผนงานย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 43 ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
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3.5 เอกสารแนบ 

เอกสารแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 44 เอกสารแนบ 
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4. การเพิ่มแผนงานย่อยรายประเด็น 

การเพ่ิมแผนงานรายประเด็น มีข้ันตอนดังนี้ 

1) คลิกท่ี  

 
รูปที่ 45 การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น 
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2) ในหน้าเพิ่มแผนย่อยรายประเด็น จะประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ) หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานย่อย เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 46 หน้ากรอกข้อมูลแผนงาย่อยรายประเด็น 

 

3) เมื่อกดบันทึกแผนงานแล้ว จะมีข้อมูลในแผนงานให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ทั้งหมด 5 แถบเมน ูประกอบด้วย 

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ และเอกสารแนบ 

 
รูปที่ 47 ข้อมูลแผนงานย่อยรายประเด็น 
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4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) ลักษณะ
แผนงาน ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สาขาที่สอดคล้อง
กับงานวิจัย คำสำคัญ ผู้อำนวยการแผนงาน หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือ
ดำเนินการ 

 
รูปที่ 48 ข้อมูลทั่วไป 
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• หน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)  

 
รูปที่ 49 หน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 

• ลักษณะแผนงาน  

 
รูปที่ 50 ลักษณะแผนงาน 

 

• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนงานต่อเนื่อง)  

1) การเพ่ิม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คลิกที่ “เพ่ิมผลการดำเนินงาน” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ ผลการ

ดำเนินงานเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้จริง สัดส่วนงบประมาณท่ีใช้

จริง(%) 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 
รูปที่ 51 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) 
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• สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 
รูปที่ 52 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 

• สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย  

 
รูปที่ 53 สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

 

• คำสำคัญ  

 
รูปที่ 54 คำสำคัญ 

 

 

 

 

 

 



31 
 

• ผู้อำนวยการแผนงาน  

 
รูปที่ 55 ผู้อำนวยการแผนงาน 

 

• หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 

1) การเพ่ิม หน่วยงานร่วมดำเนินการ คลิกที่ “เพ่ิมหน่วยงานร่วมดำเนินการ” ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วมลงทุนในรูปแบบอ่ืน (in-

kind) เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน กดบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

 
รูปที่ 56 หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 
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4.2 รายละเอียดแผนงาน 

 รายละเอียดแผนงาน ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผนด้าน 
ววน. วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) ประเด็น/
โจทย์ และขอบเขตของแผนงานย่อย ภาพรวมของผล/สิ่งที่จะส่งมอบหลักที่คาดว่าจะได้รับทั้งแผนงานย่อย 
เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานย่อย ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย เป้าหมาย
รายปี เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ ( Impact Pathway) การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex 
Ante) วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 
รูปที่ 57 รายละเอียดแผนงาน 
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• ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน.  

 
รูปที่ 58 ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. 

 

• วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 59 วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย 

 

• กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach)  

 
รูปที่ 60 กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน 
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• ประเด็น/โจทย์ และขอบเขตของแผนงานย่อย  

 
รูปที่ 61 ประเด็น/โจทย์ และขอบเขตของแผนงานย่อย 

 

• ภาพรวมของผล/สิ ่งที ่จะส่งมอบหลักที่คาดว่าจะได้รับทั ้งแผนงานย่อย เป้าหมายสุดท้ายเมื่ อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานของแผนงานย่อย  

 
รูปที่ 62 ภาพรวมของผล/สิ่งที่จะส่งมอบหลักท่ีคาดว่าจะได้รับทั้งแผนงานย่อย 

 

• ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย  

 
รูปที่ 63 ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย 
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• เป้าหมายรายปี 

1) การเพ่ิม เป้าหมายรายปี คลิกท่ี “เพ่ิมเป้าหมายรายปี” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี สิ่งที่

จะส่งมอบ/รายละเอียด 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลเป้าหมายรายปี 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลเป้าหมายรายปี 

 
รูปที่ 64 เป้าหมายรายปี 

 

• เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway)  

 
รูปที่ 65 เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) 
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• การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante)  

 
รูปที่ 66 การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante) 

 

• วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  

 
รูปที่ 67 วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
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• พ้ืนที่ดำเนินการ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ดำเนินการ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการ” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด  

ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 

 
รูปที่ 68 พ้ืนที่ดำเนินการ 

• พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 
 ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

 
รูปที่ 69 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
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• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary)  

 
รูปที่ 70 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) 

 

• กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 
รูปที่ 71 กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 
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4.3 งบประมาณ 

งบประมาณ ประกอบด้วย รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ ความจำเป็นในการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์  

 
รูปที่ 72 งบประมาณ 
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• รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ   

1) การเพิ่ม รายละเอียดประมาณงบประมาณปีที่เสนอขอ คลิกที่ “เพิ่มข้อมูล” ประกอบด้วยประเภท
งบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดประมาณงบประมาณปีที่เสนอขอ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดประมาณงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 
รูปที่ 73 รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
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• ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์  

1) การเพิ่ม ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คลิกที่ “เพิ่มการจัดซื้อครุภัณฑ์” ประกอบด้วย ชื่อครุภัณฑ์ 
สภานภาพ ครุภัณฑ์ใกล้เคียงที่ใช้ ณ ปัจจุบัน ลักษณะการใช้งานและความจำเป็น การใช้ประโยชน์
ครุภัณฑ์นี้เมื่อแผนงานสิ้นสุด เอกสารแนบ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
รูปที่ 74 ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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4.4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของ
โครงการ 

 
รูปที่ 75 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
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• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ประกอบด้วย ด้านการนำไปใช้ประโยชน์หลัก ระบุคำอธิบาย ผู้ที่ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

 
รูปที่ 76 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

• ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
1) การเพิ่ม ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คลิก “เพิ่มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ” ประกอบไปด้วย ประเภทผลผลิต 

จำนวนส่ง หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต  

2) คลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
3) คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 
รูปที่ 77 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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• ผลลัพธ์ 
1) การเพ่ิม ผลลัพธ์ คลิก “เพ่ิมผลลัพธ์” ประกอบไปด้วย ผลที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน/หน่วยนับ รายละเอียด

ผลผลัพธ์ ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ได้รับผลประโยชน์  

2) คลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลลัพธ์ 
3) คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมูลผลลัพธ์ 

 
รูปที่ 78 ผลลัพธ์ 

 

• ผลกระทบ 
1. การเพิ่ม ผลกระทบ คลิก “เพิ่มผลกระทบ” ประกอบไปด้วย ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียด
ผลกระทบ  

2. คลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกระทบ 
3. คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมูลผลกระทบ 

 
รูปที่ 79 ผลกระทบ 
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4.5 เอกสารแนบ 

เอกสารแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 80 เอกสารแนบ 
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5. หน้าพิมพ์ 

หน้าพิมพ์ ผู้ประสานหน่วยงาน PMU สามารถพิมพ์ PDF ได้ที่หน้าเมนู การจัดการแผนงาน โดยคลิกที่   

 
รูปที่ 81 หน้าพิมพ์ 
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5.1 หน้าพิมพ์ แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 82 หน้าพิมพ์ แผนงานย่อย 
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5.2 หน้าพิมพ์ แผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 83 หน้าพิมพ์ แผนงานย่อยรายประเด็น 
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6. การส่งแผนงานย่อยและแผนงานรายประเด็นให้หัวหน้าหน่วยงาน 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน PMU จัดทำแผนงานเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกเลือกแผนงานที่ต้องการส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน PMU ตรวจสอบ 

2) เลือกสถานะเป็น “ส่งหัวหน้าหน่วยงาน/PMU ตรวจสอบ” 

3) กดบันทึกเพื่อทำการส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน PMU ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 84 การส่งแผนงานย่อยและแผนงานรายประเด็น 
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7. การส่งแผนงานย่อยและแผนงานรายประเด็นให้ สกสว. 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน PMU ได้ส่งให้หัวหน้าหน่วยงานแล้ว หัวหน้าหน่วยงานต้องส่งให้กับ สกสว. โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกเลือกแผนงานที่ต้องการส่งให้ สกสว. 
2) เลือกสถานะเป็น “ส่งสกสว. ตรวจสอบ” 
3) กดบันทึกเพื่อทำการส่งให้สกสว. ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 85 การส่งแผนงานย่อยและแผนงานรายประเด็นให้ สกสว. 

 

 


