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สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 
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สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงพลงังาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

เรียน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชา ติ ได ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะห
หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหมีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจใหหนวยงานของรัฐ
สามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห
ทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอดแนวทาง 
การจัดทําโครงการฯ และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ จํานวน ๒ คน ตอการเปนหนวยงานเจาภาพฯ พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ 

๒. มอบหมายเจาหนาที่จากสํานักงานปลดักระทรวง ดําเนินการ ดังนี ้

๒.๑ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานระดับกรมภายในกระทรวง พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ คน เขารวมประชุม 

๒.๒ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
พิจารณามอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ที่หนวยงาน 

/มีความเกี่ยวของ... 



๒ 

มีความเกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียด
ปรากฏตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ดังนี ้

๒.๒.๑ ทบทวนความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) โดยสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน และนําออก  
จากการเปนหนวยงานหลักและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนแมบทยอยฯ โดยตองผาน 
ความเห็นชอบของทานกอนจัดสงขอมูลมายังสํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลน ที่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ รวมทั้งรายละเอียด
จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอหนวยงาน ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/  
และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสปัดาหแรกของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ เป าหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือ 
การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือเรียนหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัด 
ของทานทั้งหนวยงานที่มีการจัดสงขอมูลความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่ไมไดจัดสงขอมูลความเกี่ยวของฯ ดวยแลว  
และขอใหผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ แนบทายหนังสือ  
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง  
และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 


