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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมประมง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการขาว  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมหมอนไหม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการตลาดเพือ่เกษตรกร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการสะพานปลา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการยางแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานประกันสงัคม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูบัญชาการทหารสูงสดุ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูบัญชาการทหารบก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูบัญชาการทหารเรือ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
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QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูบัญชาการทหารอากาศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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QR Code ๓ 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมบญัชีกลาง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการธนาคารออมสิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูจัดการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการและผูจัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการสุรา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการกงสุล  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพิธกีารทูต  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมยุโรป  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสารนิเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมอาเซียน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการทองเที่ยว  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ 

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
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QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
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QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมกจิการเด็กและเยาวชน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมกจิการผูสูงอายุ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการเคหะแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการขนสงทางบก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมเจาทา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทาอากาศยาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการขนสงทางราง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานนโยบายและแผนการขนสงจราจร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ขนสง จํากัด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จาํกัด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมอตุุนิยมวิทยา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานสถิตแิหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมปาไม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการบริหารจดัการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการคาภายใน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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การประชุม 
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สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการไฟฟานครหลวง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ปลัดกรงุเทพมหานคร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการประปานครหลวง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤต ิ 

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมบงัคับคดี  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดพีิเศษ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานกิจการยุติธรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานศิลปวฒันธรรมรวมสมัย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูจัดการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภยัและสรางสรรค  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคุรุสภา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมอนามัย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการแพทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาต ิ 

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพลาสติก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันยานยนต  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ 

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานวิจัยแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยัและนวตักรรม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชวีวิทยาศาสตร (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการองคการพิพธิภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาติ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการศูนยอํานวยรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันคณุวุฒิวชิาชีพ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันบรหิารจัดการที่ดิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานท่ีมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กราบเรียน อยัการสูงสุด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบพระคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จาํนวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธกิารราชบัณฑิตยสภา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูจัดการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภยัและสรางสรรค  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการศูนยอํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการวุฒสิภา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาต ิ

เรียน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการฯ  
ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ และโครงการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ  

  ในการนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จึงกําหนดใหม ี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความเขาใจ 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชงิเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานฯ จึงขอความ
อนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยขอใหเปนผูที่สามารถถายทอด
แนวทางการจัดทําโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มอบหมายเจาหนาที่เขารวมประชุม ในฐานะหนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการจัดทําโครงการฯ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๑ แนบทายหนงัสือ  

๒. มอบหมายเจาหนาที่ในฐานะหนวยงานที่ มีสวนรวมขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานของทานมีความเก่ียวของ จํานวน ๑ คนตอ ๑ เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏ 
ตาม QR Code ๓ แนบทายหนังสือ 

๒.๑ ทบทวนความเก่ียวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)  
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พิจารณาภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคล่ือน 

/การบรรลุ… 



๒ 

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 จัดทํารางขอเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมรางขอเสนอ
โครงการฯ อยางนอยเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ละ ๑ โครงการ รายละเอียดตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับการประชุมผานทาง QR Code ๔ 
แนบทายหนังสือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทางเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตาม
มาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑– ๖๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๑ 
คูมือการจัดทําโครงการฯ 

QR Code ๔ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๒ 
สรุปรายชื่อหนวยงาน 
ที่มคีวามเกี่ยวของฯ 

QR Code ๓ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 


