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สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการโรงงานไพ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 
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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 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสาํนักงานธนานุเคราะห  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูจัดการบริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกัด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

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 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการองคการคลังสินคา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศลิปาชพีระหวางประเทศ (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพฒันา (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการองคการตลาด  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการองคการจัดการน้าํเสยี  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการหอภาพยนตร (องคการมหาชน)  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสงเสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน เลขาธิการสํานักลูกเสือแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันการกอสรางแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 



 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๙๐ 
 

 
 

 

สาํนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

เรียน ผูอํานวยการสถาบันอาหาร  

  ดวย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจ ัดทําโครงการเพื ่อข ับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน  
(๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการฯ  
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสํานักงานฯ  
ไดมีหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยมีโครงการฯ ที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ  
และโครงการฯ ประจาํปงบประมาณ 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 
ใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไดอยางเปนรูปธรรมอยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานของทานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน พบวา ยังขาดขอมูล 
ความเก่ียวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตามแนวทาง 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ แนบทายหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการประชุม 
เชิงปฏบิัติการฯ สรปุสาระสําคัญได ดังนี้ 

๑. เ นื ่องจากหนวยงานของท านไมปรากฏขอมูลความเกี ่ยวข องของหนวยงาน 
กับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จึงขอใหทานมอบหมาย
เจาหนาที ่ใหมีการจัดทําความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) โดยพิจารณา 
จากภารกิจหนาที่ของหนวยงานในการมีสวนรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของแผนแมบท
ยอยฯ ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 
FVCT) ร วมกับขอมูลประกอบการดําเนินการที่สํ านักงานฯ จัดทํ า อาทิ  เอกสารสรุปความสอดคลอง 

/ของโครงการ... 



๒ 

ของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอหวงโซคุณคาฯ ของเปาหมาย 
แผนแมบทยอย (As is) โดยสามารถพิจารณาการเปนหนวยงานหลักหรือสนับสนุนตอการขับเคลื ่อน
เปาหมายของแผนแมบทยอยฯ ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะตองผานความเห็นชอบ
ของทานกอนจัดสงขอมูลมายัง สํานักงานฯ ผานแบบฟอรมออนไลนที ่สํานักงานฯ กําหนด ภายใน 
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ จะเผยแพรผลการทบทวนความเกี่ยวของฯ ผานทาง 
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และบัญชีไลนทางการ @nscr ภายในสัปดาหแรกของเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. จัดทํารางขอเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงการฯ ตามคูมือการจัดทําโครงการเพื่อขับเคล่ือน 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  
ตามแบบฟอรมรางขอเสนอโครงการฯ ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลว 
เห็นวาหนวยงานมีความเกี่ยวของมากที่สุดใน ๒ เปาหมายฯ เปาหมายละ ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตาม http://nscr.nesdc.go.th/project/ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานฯ ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํา
โครงการฯ และสามารถถายทอดองคความรู ที ่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัต ิการฯ ใหกับเจ าหนาที่ 
ในหนวยงานของทานไดอยางมีประสิทธิผล เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ขางตน จํานวน ๒ คน ในเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ตามขอ ๑. ที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงาน 
มีความเก่ียวของมากที่สุด ๒ เปาหมายฯ รวมทั้ง ขอความรวมมือผูเขารวมการประชุมฯ กรอกแบบตอบรับ 
การประชุมผานทาง QR Code ๓ แนบทายหนังสือ ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอใหผูที่เดินทาง 
เขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการ คําสั่ง และขอกําหนดของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (นายวันฉัตร  สวุรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัตริาชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 
 

 

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

QR Code ๓ 
แบบตอบรับ 
การประชุม 

QR Code ๑ 
เอกสารคําอธิบาย  

(PRE - WORKSHOP) 

QR Code ๒ 
คูมือการจัดทาํโครงการฯ 


