
 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมประมง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมปศุสัตว 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมชลประทาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  
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อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
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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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการขาว 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมหมอนไหม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการสะพานปลา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 
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 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
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๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 
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      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ผูวาการการยางแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
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เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
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เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
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ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ความละเอียดแจงแลว นั้น 
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แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการจัดหางาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานประกนัสังคม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูบัญชาการทหารบก 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูบัญชาการทหารเรือ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูบัญชาการทหารอากาศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมธนารักษ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมศุลกากร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสรรพากร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  
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อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
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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
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ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
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 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูจดัการธนาคารอาคารสงเคราะห 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูจัดการธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูจดัการใหญธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการและผูจัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการสุรา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการกงสุล 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพิธีการทูต 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมยุโรป 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสารนิเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมอเมรกิาและแปซิฟกใต 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมอาเซียน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธบิดีกรมเอเชียตะวันออก 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการทองเที่ยว 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพลศึกษา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธบิดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการเคหะแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมเจาทา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทางหลวง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทาอากาศยาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการขนสงทางราง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงจราจร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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
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      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน กรรมการผูจดัการใหญบริษัท ขนสง จํากัด 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมอุตุนิยมวทิยา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูจดัการใหญ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 
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 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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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 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 
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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 
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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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมปาไม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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  
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ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
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๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
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โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
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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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูจดัการใหญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการคาภายใน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอญัมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการปกครอง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการไฟฟานครหลวง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมที่ดิน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการไฟฟาสวนภมูิภาค 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ปลัดกรุงเทพมหานคร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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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   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ผูวาการการประปานครหลวง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
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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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมบังคับคดี 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมราชทัณฑ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการ ป.ป.ส. 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการศาสนา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมศิลปากร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการศนูยคุณธรรม (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการศนูยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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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เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
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ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานจะรวมกัน
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ยุทธศาสตรชาติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๐ เปาหมาย ตามองคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
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 ในการนี้  สํานักงานฯ จะดําเนินการเผยแพรผลการพิจารณาความครอบคลุมของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกับเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ผานทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ และ บัญชีไลน
ทางการ @nscr ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันความเกี่ยวของที่มีการเพ่ิมเติมหรือนําออกตามที่มีการเผยแพรดังกลาวผานทาง 
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จะเผยแพรผลความครอบคลุมของหนวยงานตอเปาหมายแผนแมบทยอยฯ ภายในวันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผานชองทางขางตน โดยสํานักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดการยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานตอเปาหมาย 
แผนแมบทยอยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
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อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
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เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดมีหนังสือ เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสภาการศึกษา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคุรุสภา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมอนามัย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการแพทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมควบคมุโรค 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันพลาสติก 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันยานยนต 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการศนูยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการพิพิธภณัฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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  
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อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
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จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางผูถายทอดกระบวนการการจัดทําโครงการฯ (ครู ก.) ใหแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
ของทานในการจัดทําโครงการที่จะชวยขับเคล่ือนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการ
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 
 

 

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการศูนยอํานวยรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๒๒๑ – ๖๒๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 



 

      ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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
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สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะหยืนยันความเกี่ยวของของหนวยงานกับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) ของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ผูอํานวยการสํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตรชาติ และการสรางความสามคัคี
ปรองดอง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 อัยการสูงสุด 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสภากาชาดไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูจัดการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการวุฒิสภา 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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
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ภายใตยุทธศาสตรชาติ  

เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

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 เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๙  
 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 ๒๖๔๖ 
 

 
 

 

สํานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

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


