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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 ปลัดกระทรวงกลำโหม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

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

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 ปลัดกระทรวงพลังงำน 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 ปลัดกระทรวงแรงงำน 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

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

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (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 ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร (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 ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

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

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 
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๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

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

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๖๒๔๗ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๕  มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

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

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่ำงแท้จริงยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย  
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ จึงได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ในรูปแบบ Online เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตำมขั้นตอน 
และวิธีกำรของเอกสำรชี้ แจงและชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ ได้ เผยแพร่ผ่ ำนทำง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สรุปสำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีที่ท่าน 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ให้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละ
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

/ควำมเหมำะสม… 

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


๒ 

ควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓)  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑) และ/หรือ หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๒) ให้ด ำเนินกำร
หำรือร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ (จ.๓) เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำฯ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ทั้ง ๓ ระดับต้องด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย 

๒.  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำมำบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและห้วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรชี้แจงล ำดับที่ ๐๒ ของ QR Code แนบท้ำย  

 ท่ำนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด
กระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทุกหน่วยงำนของรัฐรับทรำบกระบวนกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และด ำเนินกำรคู่ขนำนด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง 

และชุดเอกสารประกอบการจัดท าโครงการส 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/

