
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกลำโหม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/
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และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
 

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf
https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๔๑๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒    
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต 
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญฯ 
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย 
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น  
โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น ส ำนักงำนฯ  
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนระดับกรมด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 
๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตำมข้อมูลของแบบฟอร์มกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้ที่ เว็บไซต์ 
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรน ำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป 

๓. จัดท าเอกสาร Worksheet ๓  สรุปรายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR 

/และโครงกำร… 
 

http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/


 
 

-๒- 

และโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่งกลับ
มำยังส ำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว 
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/ 

๔. น ำเข้ำโครงกำรส ำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓   
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึ่งโครงกำรส ำคัญฯ 
ที่จะน ำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้น ำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ขอให้กองแผนหรือกองท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓  
ตามข้อ ๓. เป็นผู้น าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕  

๕. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งที่  ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”ณ ห้องประชุม 
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre  
at Central World ในวัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ  
จะแบ่งกลุ่มกำรประชุมตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพ่ือประมวลผลและคัดเลือกโครงกำรส ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗  

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือเรียนหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำในสังกัดของท่ำนเพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวฯ ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
   

 แบบตอบรับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย 
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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