
 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๓ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 
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      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน  

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๗  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 
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ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN ภายในวันจันทร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสํานักงานฯ  
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