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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบั ติ โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรบก 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมธนำรักษ์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสรรพำกร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 
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เรียน อธิบดีกรมกำรกงสุล 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพิธีกำรทูต 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมยุโรป 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสำรนิเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมอำเซียน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรข้ำว 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมชลประทำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมประมง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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 ขอแสดงควำมนับถือ 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรศำสนำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมศิลปำกร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมสุขภำพจิต 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมอนำมัย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม. 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรบริษัท สหโรงแรมไทยและกำรท่องเที่ยว จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนไพ่ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสุรำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไทย-อะมำดิอุส เซำท์อีสต์ เอเชีย จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรบริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันกำรบินพลเรือน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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 http://nscr.nesdc.go.th/project2566/

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรคลังสินค้ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรตลำด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เจ้ำกรมพระธรรมนูญ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอนุญำโตตุลำกำร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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 http://nscr.nesdc.go.th/project2566/

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ(องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคุรุสภำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรก่อสร้ำงแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันไทย-เยอรมัน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพลำสติก 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำหำร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

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


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้จัดกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  
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 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

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

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

กรำบเรียน    อัยกำรสูงสุด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

           ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิ่ง 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
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ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 
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๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ

ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕   มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดไว้  
๔ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (๒) กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ  (๓) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร  
และ (๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕๗๑ โครงกำร ควำมละเอียดตำมเอกสำรชี้แจง
ล ำดับที่ ๐๑ ของ QR Code แนบท้ำย นั้น 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที ่ได้เผยแพร่ผ่ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จึงใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และท่ีหน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
น ำมำบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและ 
ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

/ ทั้งนี…้ 

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


๒ 

 ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตลอดกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ
ส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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